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Língua Portuguesa
Trecho da peça teatral A raposa e as uvas, escrita

por Guilherme de Figueiredo. A cena ocorre na cidade de
Samos (Grécia antiga), na casa de Xantós, um filósofo
grego, que recebe o convidado Agnostos, um capitão
ateniense. O jantar é servido por Esopo e Melita, escravos
de Xantós.

(Entra Esopo, com um prato que coloca sobre a
mesa. Está coberto com um pano. Xantós e Agnostos se
dirigem para a mesa, o primeiro faz ao segundo um sinal
para sentarem-se.)

XANTÓS (Descobrindo o prato) – Ah, língua!
(Começa a comer com as mãos, e faz um sinal para que
Melita sirva Agnostos. 1Este também começa a comer
vorazmente, dando grunhidos de satisfação.) Fizeste bem
em trazer língua, Esopo. 2É realmente uma das melhores
coisas do mundo. (Sinal para que sirvam o vinho. Esopo
serve, Xantós bebe.) Vês, estrangeiro, de qualquer modo
é bom possuir riquezas. Não gostas de saborear 3esta
língua e 4este vinho?

AGNOSTOS (A boca entupida, comendo) – Hum.
XANTÓS – Outro prato, Esopo. (Esopo sai à

esquerda e volta imediatamente com outro prato coberto.
5Serve, Xantós de boca cheia.) Que é isto? Ah, língua de
fumeiro! É bom língua de fumeiro, hein, amigo?

AGNOSTOS – Hum. (Xantós serve-se de vinho) /.../
XANTÓS (A Esopo) Serve outro prato. (Serve) Que trazes
aí?

ESOPO – Língua.
XANTÓS – 6Mais língua? Não te disse que

trouxesse o 7que há de melhor para meu hóspede? Por
que só trazes língua? Queres expor-me ao ridículo?

ESOPO – Que há de melhor do que a língua? A
língua é o que nos une todos, quando falamos. Sem a
língua nada poderíamos dizer. A língua é a chave das
ciências, o órgão da verdade e da razão. Graças à língua
dizemos o nosso amor. Com a língua 8se ensina, 9se
persuade, 10se instrui, 11se reza, 12se explica, 13se canta,
14se descreve, 15se elogia, 16se mostra, 17se afirma. É com
a língua que dizemos sim. É a língua que ordena os
exércitos à vitória, é a língua que desdobra os versos de
Homero. A língua cria o mundo de Ésquilo, a palavra de
Demóstenes. Toda a Grécia, Xantós, das colunas do
Partenon às estátuas de Pidias, dos deuses do Olimpo à
glória sobre Tróia, da ode do poeta ao ensinamento do
filósofo, toda a Grécia foi feita com a língua, a língua de
belos gregos claros falando para a eternidade.

XANTÓS (Levantando-se, entusiasmado, já meio
ébrio) – Bravo, Esopo. Realmente, tu nos trouxeste o que
há de melhor. (Toma outro saco da cintura e atira-o ao
escravo) Vai agora ao mercado, e traze-nos o que houver
de pior, pois quero ver a sua sabedoria! (Esopo retira-se
à frente com o saco, Xantós fala a Agnostos.) Então, não
é útil e bom possuir um escravo assim?

AGNOSTOS (A boca cheia) – Hum. /.../ (Entra Esopo
com prato coberto)

XANTÓS – 18Agora que já sabemos o que há de
melhor na terra, vejamos o que há de 19pior na opinião
deste horrendo escravo! Língua, 20ainda? Mais língua?
21Não disseste que língua era o que havia de melhor?
Queres ser espancado?

ESOPO – A língua, senhor, é o que há de pior no
mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início de todos os
processos, a mãe de todas as discussões. É a língua
que usam os maus poetas que nos fatigam na praça, é a
língua que usam os filósofos que não sabem pensar. É a
língua que mente, que esconde, que tergiversa, que
blasfema, que insulta, que se acovarda, que se mendiga,
que impreca, que 22bajula, que 23destrói, que 24calunia,
que vende, que seduz, é com a língua que dizemos morre
e canalha e corja. É com a língua que dizemos não. Com
a língua Aquiles mostrou sua cólera, com a língua a Grécia
vai tumultuar os pobres cérebros humanos para toda a
eternidade! Aí está, Xantós, porque a língua é a pior de
todas as coisas!
(FIGUEIREDO, Guilherme. A raposa e as uvas – peça em 3 atos. Cópia digitalizada pelo GETEB
– Grupo de Estudos e Pesquisa em Teatro Brasileiro/UFSJ. Disponível para fins didáticos em
www.teatroparatodosufsj.com.br/ download/guilherme-figueiredo-araposa-e-as-uvas-2/ Acesso
em 13/03/2019.)

1. Leia o trecho abaixo e responda à questão a seguir.

“Mais língua? Não te disse que trouxesse o que há
de melhor para meu hóspede? Por que só trazes
língua? Queres expor-me ao ridículo?” (referência 6)

Em relação à análise morfossintática desse
fragmento, assinale a alternativa correta.
a) Em “Não te disse que trouxesse (...)?”, é possível

perceber o coloquialismo no uso concomitante
de 2ª e 3ª pessoas gramaticais.

b) Em “Por que só trazes língua?”, o pronome
interrogativo, deslocando-se para o final da
oração, seria grafado junto e com acento.

c) Em “Queres expor-me ao ridículo?”, o pronome
oblíquo poderá, de acordo com a norma padrão
da Língua, vir antes do verbo ‘querer’.

d) Em “(...) o que há de melhor para meu
hóspede?”, o pronome demonstrativo exerce a
função sintática de sujeito da oração.



2

Cadê o papel-carbono?
1Outro dia tive saudade do papel carbono. E tive

saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade
da velha máquina de escrever. E tive saudade de quando,
no dizer de 2Rubem Braga, a geladeira era branca e o
telefone era preto.

Os mais jovens não sabem nem o que é papel
carbono ou mimeógrafo a álcool. Mas tive saudade deles,
ou melhor, de um tempo em que eu não dependia
eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas.
Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Eu sabia
abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. 3Hoje tomar um
banho é uma peripécia tecnológica. 4Hoje até para tomar
um elevador tenho que inserir um cartão eletrônico para
ele se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia
no computador que facilita as pesquisas 5(para quem
não precisa ir fundo nos assuntos), mas muita coisa me
intriga: por que cada aparelho de televisão de cada casa,
de cada hotel tem um controle remoto diferente e 6a gente
não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém?

7Olha, tanta tecnologia!... Mas além de 8não terem
descoberto como curar uma simples gripe, 9os elevadores
dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão de
como assinalar no mostrador que letra deve indicar a
portaria. 10Será necessária uma medida provisória do
presidente para uniformizar tal diversidade analfabética.

11Outro dia, li que houve uma reunião em Baku, lá
no Azerbaijão, congregando cérebros notáveis para
decifrarem nosso presente e nosso futuro. Pois Jean
Baudrillard 12andou dizendo, com aquela facilidade que
os franceses têm para fazer frases que parecem
filosóficas, que o que caracteriza essa época que está
vindo por aí é que o homem, leia-se corretamente homens
e mulheres, ou seja, 13o ser humano, foi descartado pela
máquina. 14(Isso a gente já sabe quando tenta ligar para
uma firma qualquer e uma voz eletrônica fica mandando
a gente discar isto e aquilo e volta tudo a zero e não
obtemos a informação necessária.)

15Deste modo estão se cumprindo dois vaticínios.
O primeiro era de um vate mesmo – 16Vinícius de Moraes,
que naquele poema “Dia da Criação”, fazendo
considerações irônicas sobre o dia de “sábado” e os
desígnios divinos, diz: “Na verdade, o homem não era
necessário”. É isto, já não somos necessários.

E a outra frase metida nessa encrenca é aquela
da Bíblia, que dizia que o “sábado foi feito para o homem
e não o homem para o sábado”. Isso foi antigamente.
Pois achávamos que a máquina havia sido feita para o
homem, mas Baudrillard, as companhias aéreas e as
telefônicas mais os servidores de informática nos
convenceram de que 17“o homem é que foi feito para a
máquina”. 18Ao telefone só se fala com máquinas, e
algumas empresas – esses servidores de informática –
nem seus telefones disponibilizam. 19Estou, por exemplo,
há quatro meses tentando falar com alguém no “hotmail”
20e lá não tem viv’alma, só fantasmas eletrônicos sem
rosto e sem voz.

21Permita-me, 22eventual e concreto leitor, lhe fazer
uma pergunta indiscreta. Quanto tempo diariamente você
está gastando com e-mails? Quanto tempo para apagar
o lixo e responder bobagens? Faça a conta, some.

23Drummond certa vez escreveu: “Ao telefone
perdeste muito tempo de semear”. Ele é porque não
conheceu a internet, que, tanto quanto o celular, usada
desregradamente é a grande sorvedora de tempo da pós-
modernidade.

Por estas e por outras é que estou pensando
seriamente em voltar às cartas, quem sabe ao
pergaminho. E a primeira medida é reencontrar o papel
carbono.

– 24Cadê meu papel carbono?
(SANT’ANNA, Affonso Romano de. Tempo de delicadeza. Porto Alegre: L&PM, 2009

2. Assinale a alternativa em que a alteração proposta
para o termo em destaque está de acordo com a
norma padrão da Língua.
a) “Estou (...) há quatro meses tentando falar com

alguém no ‘hotmail’...” (ref. 19) - Estou têm
quatro meses tentando falar com alguém no
hotmail...

b) “Permita-me, eventual e concreto leitor...” (ref.
21) – Me permita, eventual e concreto leitor...

c) “...a gente não consegue usá-los sem pedir
socorro a alguém?” (ref. 6) - A gente não os
consegue usar sem pedir socorro a alguém?

d) “Será necessária uma medida provisória do
presidente...” (ref. 10) - Do presidente, será
necessário uma medida provisória.

Examine a tira de André Dahmer para responder
à(s) questão(ões) a seguir.

3. Constituem exemplos de linguagem formal e de
linguagem coloquial, respectivamente, as seguintes
falas:
a) “Ah, estou morrendo de pena...” e “Ainda vou

trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz.”
b) “Me adianta essa, vai...” e “É cedo para mim.”
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c) “O importante é trabalhar com o que a gente
gosta.” e “Posso lhe dar um emprego bem
melhor...”

d) “É cedo para mim.” e “Posso lhe dar um
emprego bem melhor...”

e) “Posso lhe dar um emprego bem melhor...” e
“Me adianta essa, vai...”

A última página
Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta

para vislumbrar o que somos e onde estamos. 1Lemos
para compreender, ou para começar a compreender. Não
podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa
função essencial.

2Mesmo em sociedades que deixaram registros
de sua passagem, a leitura precede a escrita3; o futuro
escritor deve ser capaz de reconhecer e decifrar o sistema
de signos antes de colocá-los no papel. 4Para a maioria
das sociedades letradas – para o islã, para as
sociedades judaicas e cristãs como a minha, para os
antigos maias, para as vastas culturas budistas –, ler
está no princípio do contrato social; aprender a ler foi
meu rito de passagem.

5Depois que aprendi a ler minhas letras, li de tudo:
livros, 6mas também notícias, anúncios, os títulos
pequenos no verso da passagem do bonde, letras
jogadas no lixo, jornais velhos apanhados sob o banco
do parque, grafites, a contracapa das revistas de outros
passageiros no ônibus. Quando fiquei sabendo que
Cervantes, em seu apogeu à leitura, lia “até os pedaços
de papel rasgado na rua”, entendi exatamente que
impulso o levava a isso. Essa adoração ao livro 7(em
pergaminho, em papel ou na tela) é um dos alicerces de
uma sociedade letrada.

A experiência veio a mim primeiramente por meio
dos livros. Mais tarde, quando me deparava com algum
acontecimento, circunstância ou algo semelhante
8__________ 9sobre o qual havia lido, isso me causava o
10sentimento um tanto surpreendente, 11mas
desapontador de déjà vu, 12porque imaginava que aquilo
que estava acontecendo agora já havia me acontecido
em palavras, já havia sido nomeado.

Meus livros eram para mim transcrições ou glosas
13__________ outro Livro colossal. Miguel de Unamuno,
em um soneto, 14fala do tempo, 15cuja fonte está no futuro;
minha vida de leitor deu-me a mesma impressão de
nadar contra a corrente, vivendo o que já tinha lido. Tal
como Platão, passei do conhecimento para seu objeto.
Via mais realidade na ideia do que na coisa. 16Era nos
livros que eu encontrava o universo17: digerido,
classificado, rotulado, meditado, ainda assim formidável.

18A leitura deu-me uma desculpa para a
privacidade, ou talvez tenha dado um sentido à privacidade
que me foi imposta, 19uma vez que, durante a infância,
depois que voltamos para a Argentina, em 1955, vivi
separado do resto da família, cuidado por uma babá em
uma seção separada da casa. 20Então, meu lugar favorito
de leitura era o chão do meu quarto, deitado de barriga
para baixo, pés enganchados 21sob uma cadeira. Depois,
tarde da noite, minha cama tornou-se o lugar mais seguro

e resguardado para ler 22__________ região nebulosa
entre a vigília e o sono.

O psicólogo James 23Hillman afirma que a
24pessoa que leu histórias ou 25para quem leram
26histórias na infância “está em melhores condições e
tem um 27prognóstico melhor do que aquela 28à qual é
preciso apresentar as histórias. [...] Chegar cedo na vida
já é uma perspectiva de vida”. Para Hillman, essas
primeiras leituras tornam-se “algo vivido e por meio 29do
qual se vive, um modo que a alma tem de se encontrar na
vida”. A essas leituras, e por esse motivo, voltei
repetidamente, 30e ainda volto.

Cada livro era um mundo em si mesmo e nele eu
me refugiava. 31Embora eu soubesse que era incapaz de
inventar histórias como as que meus autores favoritos
escreviam, achava que minhas opiniões frequentemente
coincidiam com as deles e 32(para usar a frase de
Montaigne) “Passei a seguir-lhes o rastro, murmurando:
‘Ouçam, ouçam’”.

Fonte: MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo:
Companhia das Letras, 1997, p. 20-24. (Parcial e adaptado.)

4. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas nas referências 8, 13 e
22.
a) àquele, daquele, aquela
b) aquele, aquele, àquela
c) àquele, daquele, naquela
d) àquilo, aquele, aquela
e) aquele, daquele, daquela

A redescoberta do eu

No pequeno conto “Perguntais-me como me tornei
louco…”, o escritor e poeta Khalil Gibran descreve a
libertação de um homem das suas máscaras. Ele conta
a 1trajetória do protagonista, que acorda e vê 2que as sete
máscaras que ele havia confeccionado e usado durante
a vida tinham sido roubadas. Desesperado, ele sai pelas
ruas gritando “Ladrões, ladrões, 3malditos ladrões”.

Um garoto em um telhado grita “É um louco!”, e o
protagonista 4ao olhar para o telhado recebe a luz do sol
pela primeira vez em sua face nua. 5Em um transe, ele
grita “Benditos, benditos os ladrões que roubaram
minhas máscaras!”. E, 6assim, se torna um louco.

Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicoterapeuta e
fundador da psicologia analítica, criou o conceito de
individuação. A individuação consiste 7__________
indivíduo alcançar sua 8singularidade profunda. Segundo
Jung, a individuação ocorre na meia idade, 9que para ele
se dava aos 30 anos, quando o homem, após construir
sua vida de relações, volta-se para seu mundo interno na
busca do verdadeiro eu. Em 1875, Jung nasceu na Suíça.
Gibran nasceu oito anos depois, no Líbano. Aos 13 anos,
Gibran mudou-se com a mãe e os irmãos para os Estados
Unidos. Assim, há poucas chances de que Jung tenha
influenciado Gibran, 10entretanto 11é provável 12que os dois
tenham sido influenciados pelo Zeitgeist, ou espírito da
época. Uma época em que a sociedade ditava com
enorme rigor como os indivíduos deveriam se comportar.
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Porém, mesmo hoje em uma sociedade mais
liberal, vamos precisando construir máscaras ao longo
da vida. Ainda na infância, precisamos assumir
13__________ que nos tornam aceitáveis para os colegas
de escola. Na adolescência, precisamos nos adaptar aos
grupos 14__________ escolhemos pertencer. No trabalho,
precisamos construir o eu profissional. Precisamos
assumir o papel de marido, esposa, companheiro ou
companheira, de pai ou mãe e, assim, vamos assumindo
máscaras ao longo da vida.

15Não sei se é possível viver com a face nua a que
se referiu Gibran ou, como falava Jung, o verdadeiro eu. A
própria psicoterapia junguiana 16já não é tão 17ortodoxa
nesse sentido. Porém, 18quanto mais longa a nossa vida,
mais difícil é conviver com as máscaras construídas ao
longo dela.

Toda mudança tem custos. Assim, é muito mais
fácil deixar a vida no piloto automático ou, como no ditado
popular, “deixar tudo como está 19para ver como é que
fica”. Contudo, as mudanças também podem trazer
grandes melhorias na vida daqueles 20que decidem pagar
o preço de mudar.

Quando a expectativa de vida era de 60 anos, a
equação entre o preço de mudar e o benefício que poderia
ser colhido com a mudança tendia para a manutenção
do status quo. Só que agora, quando alguém olha para o
seu próprio futuro, tem um horizonte muito mais amplo.
São muitos anos pela frente e o custo de viver sustentando
uma persona que não lhe cabe mais se torna muito
elevado.

A nossa persona é a forma como queremos ser
vistos pela sociedade, ela é a forma como nos
relacionamos com o coletivo e como o coletivo nos vê.
Assim, não se trata de mudar nossa essência ou aquilo
que realmente somos. Mas se trata, sim, de se permitir
ser quem as personas velhas escondiam ou, como disse
Gibran, é deixar o sol banhar a nossa face nua.

21Como não sou poeta, não tenho o sonho de que
seja possível viver em sociedade sem nenhuma máscara.
Elas são necessárias, pois poucos suportam o preço da
loucura. Desse modo, não se trata de abandonar, 22mas
sim de questionar nossos compromissos morais, sociais
e culturais de 23outrora.

Acredito que a maturidade nos mostre 24que é
possível construir uma nova persona, mais leve e sem
tantos apegos a um passado 25__________ não
queremos mais ter compromissos.
Fonte: MACEDO JR, Jurandir Sell. A redescoberta do eu. Forbes, 12 nov. 2020. Disponível em:
<https://forbes.com.br/forbes-money/2020/11/jurandir-sell-macedo-jr-a-redescoberta-do-eu/>.
Acesso em: 12 jan. 2021. (Adaptado.)

5. Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas nas referências 7, 13,
14 e 25.
a)  no, papeis, à que, em que
b) no, papeis, a que, que
c) em o, papéis, a que, com o qual
d) em o, papeis, à que, que
e) em o, papéis, à que, com o qual

Nunca imaginei um dia

Até alguns anos atrás, eu costumava dizer frases
como “eu jamais vou fazer isso” ou “nem morta eu faço
aquilo”, limitando minhas possibilidades de descoberta
e emoção. Não é fácil libertar-se do manual de instruções
que nos autoimpomos. Às vezes, leva-se uma vida inteira,
e nem assim conseguimos viabilizar esse projeto. Por
sorte, minha ficha caiu há tempo.

Começou quando iniciei um relacionamento com
alguém completamente diferente de mim, diferente a um
ponto radical mesmo: ele, por si só, foi meu primeiro
“nunca imaginei um dia”. Feitos para ficarem a dois
planetas de distância um do outro. Mas o amor não
respeita a lógica, e eu, que sempre me senti tão confortável
num mundo planejado inaugurei a instabilidade
emocional na minha vida. Prendi a respiração e dei um
belo mergulho.

A partir daí, comecei a fazer coisas que nunca havia
feito. Mergulhar, aliás, foi uma delas. Sempre respeitosa
com o mar e chata para molhar os cabelos afundei em
busca de tartarugas gigantes e peixes coloridos no mar
de Fernando de Noronha. Traumatizada com cavalos (por
causa de um equino que quase me levou ao chão quando
eu tinha oito anos), participei da minha primeira cavalgada
depois dos 40, em São Francisco de Paula. Roqueira
convicta e avessa a pagode, assisti a um show do Zeca
Pagodinho na Lapa. Para ver o Ronaldo Fenômeno jogar
ao vivo, me infiltrei na torcida do Olímpico num jogo entre
Grêmio e Corinthians, mesmo sendo colorada.

Meu paladar deixou de ser monótono: comecei a
provar alimentos que nunca havia provado antes. E
muitas outras coisas vetadas por causa do “medo do
ridículo” receberam alvará de soltura. O ridículo deixou
de existir na minha vida.

Não deixei de ser eu. Apenas abri o leque, me
permitindo ser um “eu” mais amplo. E sinto que é um
caminho sem volta.

Um mês atrás participei de outro capítulo da série
“Nunca imaginei um dia”. Viajei numa excursão, eu que
sempre rejeitei essa modalidade turística. Sigo preferindo
viajar a dois ou sozinha, mas foi uma experiência
fascinante, ainda mais que a viagem não tinha como
destino um país do circuito Elizabeth Arden (Paris-
Londres-Nova York), mas um país africano, muçulmano
e desértico. Aliás, o deserto de Atacama, no Chile, será
meu provável “nunca imaginei um dia” do próximo ano.

E agora cometi a loucura jamais pensada, a
insanidade que nunca me permiti, o ato que me faria
merecer uma camisa-de-força: eu, que nunca me comovi
com bichos de estimação, adotei um gato de rua.

Pode colocar a culpa no espírito natalino: trouxe
um bichano de três meses pra casa, surpreendendo
minhas filhas, que já haviam se acostumado com a ideia
de ter uma mãe sem coração. E o que mais me estarrece:
estou apaixonada por ele.

Ainda há muitas experiências a conferir: fazer
compras pela internet, andar num balão, cozinhar
dignamente, me tatuar, ler livros pelo kindle, viajar de
navio e mais umas 400 coisas que nunca imaginei fazer
um dia, mas que já não duvido. Pois tem essa também:
deixei de ser tão cética.
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Já que é improvável que o próximo ano seja
diferente de qualquer outro, que a novidade sejamos nós.

Medeiros, Martha. Nunca Imaginei um dia. 2009. Disponível em: http://
alagoinhaipaumirim.blogspot.com/2009/12/nunca-imaginei-um-dia-martha-medeiros.html.

Acesso em: 10 fev. 2021.

6. Em “[...] me permitindo ser um ‘eu’ mais amplo.” (5º
parágrafo), há um desvio da modalidade padrão da
língua na colocação do pronome destacado. Em que
opção isso também ocorre?
a) Desde criança, eu sempre me senti bastante

confortável com a minha vida.
b) Quero contar-lhes as principais e mais

importantes mudanças de minha existência.
c) Assim resolvem-se as mudanças de vida: com

muito sofrimento e com muita coragem!
d) Convidar-me-ão para falar sobre liberdade e

mudança de vida no próximo Simpósio.
e) Em se tratando de mudanças, mergulhei de

forma profunda nos meus sonhos e desejos.

Epitáfio
Titãs (BRITO, Sérgio - adaptado)

Devia ter amado mais
Ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais
E até errado mais
Ter feito o que eu queria fazer

Queria ter aceitado
As pessoas como elas são
Cada um sabe a alegria
E a dor que traz no coração

O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar distraído
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar

Devia ter complicado menos
Trabalhado menos
Ter visto o sol se pôr
Devia ter me importado menos
Com problemas pequenos
Ter morrido de amor

Queria ter aceitado
A vida como ela é
A cada um cabe alegrias
E a tristeza que vier
[...]

Devia ter complicado menos
Trabalhado menos
Ter visto o sol se pôr

7. Assinale a opção na qual a regência do verbo NÃO
foi utilizada de acordo com a modalidade padrão.
a) Eu, com certeza, queria ter errado mais e ter

assistido mais ao sol nascer.
b) Eu preferia ter me arriscado mais do que ter

essa dor profunda no coração.
c) Eu deveria ter desobedecido mais às regras e

ter descomplicado mais a minha vida.
d) O acaso vai me perdoar e eu vou me esquecer

de todas as minhas tristezas.
e) O acaso ensinará as crianças a se importarem

menos com os pequenos problemas.

8. Assinale a frase que está de acordo com as normas
da língua escrita padrão.
a) Toda comunidade indígena, cujas aspirações

e necessidades devem vincular-se as políticas
públicas, possui cultura própria, de que precisa
ser respeitada.

b) Toda comunidade indígena, de cujas
aspirações e necessidades devem vincular-se
às políticas públicas, possui cultura própria, a
que precisa ser respeitada.

c) Toda comunidade indígena, a cujas aspirações
e necessidades devem vincular-se às políticas
públicas, possui cultura própria, à qual precisa
ser respeitada.

d) Toda comunidade indígena, a cujas aspirações
e necessidades devem vincular-se as políticas
públicas, possui cultura própria, que precisa
ser respeitada.

9. Assinale a opção na qual a regência do verbo em
destaque está de acordo com a modalidade padrão.
a) Os criadores das fake news, em todo o mundo,

não obedecem nenhuma regra que prime pela
ética e pelo respeito aos cidadãos.

b) Notícias, sejam elas de que natureza forem,
tornam-se importantes e necessárias apenas
quando servem o bem comum.

c) Todos aspiramos a um mundo no qual a
verdade, a transparência e o respeito estejam
a serviço da humanidade.

d) Pessoas que não pesquisam a origem das
notícias pagam a altos preços quando
acreditam e divulgam fake news.

e) Não esqueça de conferir se as notícias que
serão postadas em suas mídias contemplarão
a informação relevante e digna.



6

A oposição passado/presente é essencial na
aquisição da consciência do tempo. Não é um dado
natural, mas sim uma construção. Com efeito, o interesse
do passado está em esclarecer o presente. O processo
da memória no homem faz intervir não só na ordenação
de vestígios, mas também na releitura desses vestígios.

(Jacques Le Goff)

Colecionar fotos é colecionar o mundo. As fotos
são, de fato, experiência capturada, e 1a câmera é o braço
ideal da consciência, 2em sua disposição aquisitiva.
3Imagens fotografadas não parecem manifestações a
respeito do mundo, 4mas sim pedaços dele, miniaturas
da realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir.

Fotos, que enfeixam o mundo, parecem solicitar
que as enfeixemos também. São afixadas em álbuns,
emolduradas e expostas em mesas, pregadas em
paredes, projetadas como diapositivos. Por meio de fotos,
5cada família constrói uma crônica visual de si mesma —
um conjunto portátil de imagens que dá 6testemunho de
sua coesão. Um álbum de fotos de família é, em geral,
um álbum sobre a família ampliada — e, muitas vezes, o
que dela resta.

7Assim como 8as fotos dão às pessoas a posse
imaginária de um passado irreal, 9também as ajudam a
tomar posse de um espaço 10em que se acham
inseguras.

(SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras,
2006. p. 14-5 e 19. Texto adaptado.)

Vocabulário
Diapositivo: imagem positiva, estática e translúcida, de
modo geral em película, e que se pode projetar; imagem
fotográfica.
Enfeixar: amarrar ou prender em feixe; colocar junto;
ajuntar; reunir.

10. Na oração “as fotos dão às pessoas a posse
imaginária de um passado irreal” (referência 8), o
verbo apresenta uma regência equivalente à que
ocorre em
a) “a câmera é o branco ideal da consciência.”

(referência 1)
b) “Imagens fotografadas não parecem

manifestações a respeito do mundo.”
(referência 3)

c) “cada família constrói uma crônica visual de si
mesma.” (referência 5)

d) “também as ajudam a tomar posse de um
espaço.” (referência 9)

e) “em que se acham inseguras” (referência 10)

Leia o texto abaixo para responder à(s)
questão(ões) a seguir.

Só o ensino superior salva
Sou do tipo que chora. Batizado, casamento*, mas

principalmente formatura. Como é bonita a chance e o
cumprimento do estudo. Pra todo mundo, universal
mesmo. 1Imagina a oportunidade a quem só poderia se
formar em escola pública. De arrepiar. Por isso
comemoro aqui o diploma de mais 423 alunos da URCA,
a Universidade Regional do Cariri, conforme leio no site
“Miséria”, o jornal da minha aldeia universalíssima. A
festa foi nesta quinta (08/08) e haja 2orgulho na gente de
pequenas cidades e da roça nos arredores da Chapada
do Araripe. São 12,5 mil alunos nesta escola mantida
pelo governo cearense.

Sou do tipo que chora com o ensino público e
gratuito e a chance para quem vem lá do mato. Na
formatura da 3URCA, haja primos, 4pense num povo
metido, né, 5ave palavra, que orgulho enquadrado na
parede. Pense numa “balbúrdia”, 6esse povo “lá de nós”,
como na bendita 7linguagem caririense, 8formada em
Artes Visuais, Biologia, Ciências Econômicas, Ciências
Sociais, Direito, Enfermagem, Educação Física,
Engenharia de Produção, Física, Geografia, História,
Letras, Matemática, Pedagogia, Teatro e Tecnologia da
Construção Civil. Pense!

E mais orgulhosamente ainda 9vos digo: a URCA,
segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 10viva o gênio Anísio
Teixeira, tem a menor taxa de evasão universitária do
Brasil, apenas 4,47%. Como a turma dá valor ao
candeeiro iluminista sertões adentro. Choro um Orós
inteiro e ainda derramo minhas lágrimas no Jaguaribe,
rio 11que constava nos meus livros didáticos como o “rio
mais seco do mundo”. 12Desculpa aí, hoje só 13venho
14com as grandezas.

Hoje, se eu pudesse, faria você também refletir
com um discurso na linha do David Foster Wallace (1962-
2008). Aquela sua fala como paraninfo de uma turma de
formandos americanos do Kenyon College, em 2005,
Gambier, Ohio. Ele escreveu uma singularíssima fábula
sobre — 15repare só! — dois peixinhos e a água.
Recomendo a leitura. O texto está no livro Ficando longe
do fato de já estar meio que longe de 16tudo (Companhia
das Letras).

De Ohio ao Cariri. Além da URCA, em 2013
conquistamos (nada é de graça) a UFCA, a brava
Universidade Federal do Cariri. 17Era um facho, uma
fogueira, era um candeeiro, era uma lamparina, era uma
luminária a gás butano, fez-se a luz, pardon matriz
iluminista, perdão Paris, mas o mundo e o futuro 18será
de um certo Cariri que peleja, aprende a preservar e
estuda, somos a própria ideia viva de Patrimônio
Universal da Humanidade, só falta o referendo da Unesco
— escuto os mestres do Reizado ao fundo, que batuque
afro-indígena-futurista.

[...]
Só deixo o meu Cariri, no último pau-de-arara. Qual

o quê, corri léguas rodoviárias, rumo ao Recife, a bordo
da viação Princesa do Agreste, ainda no comecinho dos
anos 1980. Espírito beatnik, por desejo e necessidade,
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deixei Juazeiro — onde morava —, o Crato de nascença,
a Santana (Sítio das Cobras) afetiva de infância e a Nova
Olinda das primeiras letras. Seria o primeiro
representante do clã (risos rurais amarcodianos) dos Sá-
Menezes-Freire-Novais, família meio pernambucana meio
cearense, a chegar ao ensino superior. Um Xicobrás, diria,
100% escolha pública, do primário ao campus da UFPE.
Hoje tenho uma penca de primos a cada nova formatura,
sem precisar sequer sair dos arredores de casa.

E pensar que não havia a 19ideia de universidade
no meu terreiro. Nada disso do que hoje comemoro com
os formandos da URCA e UFCA. [...].

Só nos resta defender [...]. Sem sequer o direito
ao 20VAR (olho no lance) da história.
21jmmmmmmmmmmmkk kkll l çnçççlllçlxsp. Eita,
desculpa, caro leitor, pela incompreensão da escrita, é
que minha filha Irene invadiu esta crônica — tentando ver
a Pepa Pig — e dedilhou involuntariamente estas mal-
traçadas linhas. [...]
Texto adaptado de Xico Sá, publicado em 10 ago. 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/
brasil/2019/08/10/opinion/1565450440_001442.html. Acesso em: 14 ago. 2019

* Os termos sublinhados neste texto representam
hyperlinks no texto original publicado no sítio eletrônico
do jornal El País. Conforme o dicionário Michaelis,
hyperlink é, “no contexto da hipermídia e do hipertexto,
endereço que aparece em destaque (geralmente
sublinhado ou apresentado em uma cor diferente) e que,
a um clique no mouse, permite a conexão com outro site”.

11. Qual alternativa está correta quanto às sintaxes de
concordância e de regência?
a) O termo formada (referência 8) está flexionado

no feminino singular para concordar com
linguagem (referência 7).

b) A expressão “com as grandezas” (referência 14)
é o objeto indireto que complementa o verbo
transitivo indireto vir (referência 13).

c) O substantivo ideia (referência 19) possui
adequadamente o complemento nominal
introduzido pela preposição de.

d) O verbo ser (referência 18) deveria ter sido
flexionado no plural para concordar com o
sujeito composto.

Precisamos falar sobre fake news
Minha mãe tem 74 anos e, como milhões de

pessoas no mundo, faz uso frequente do celular. É com
ele que, conversando por voz ou por vídeo, diariamente,
vence a distância e a saudade dos netos e netas.

Mas, para ela, assim como para milhares e
milhares de pessoas, o celular pode ser também uma
fonte de engano. De vez em quando, por acreditar no que
chega por meio de amigos no seu WhatsApp, me envia
uma ou outra mensagem contendo uma fake news. A
última foi sobre um suposto problema com a vacina da
gripe que, por um momento, diferente de anos anteriores,
a fez desistir de se vacinar.

Eu e minha mãe, como boa parte dos brasileiros,
não nascemos na era digital. Nesta sociedade somos
os chamados migrantes e, como tais, a tecnologia nos
gera um certo estranhamento (e até constrangimento),
embora nos fascine e facilite a vida.

Sejamos sinceros. Nada nem ninguém nos
preparou para essas mudanças que revolucionaram a
comunicação. Pior: é difícil destrinchar o que é verdade
em tempo de fake news.

Um dos maiores estudos sobre a disseminação
de notícias falsas na internet, publicado ano passado na
revista “Science”, foi realizado pelo Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), dos Estados
Unidos, e concluiu que as notícias falsas se espalham
70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito
mais gente.

Isso porque as fake news se valem de textos
alarmistas, polêmicos, sensacionalistas, com destaque
para notícias atreladas a temas de saúde, seguidas de
informações mentirosas sobre tudo. Até pouco tempo
atrás, a imprensa era a detentora do que chamamos de
produção de notícias. E os fatos obedeciam, a critérios
de apuração e checagem.

O problema é que hoje mantemos essa mesma
crença, quase que religiosa, junto a mensagens das
quais não Identificamos sequer a origem, boa parte delas
disseminada em redes sociais. Confia-se a ponto de
compartilhar, sem questionar.

O impacto disso é preocupante. Partindo de
pesquisas que mostram que notícias e seus
enquadramentos influenciam opiniões e constroem
leituras da realidade, a disseminação das notícias falsas
tem criado versões alternativas do mundo, da História,
das Ciências “ao gosto do cliente”, como dizem por aí.

Os problemas gerados estão em todos os
campos. No âmbito familiar, por exemplo, vai de pais que
deixam de vacinar seus filhos a ponto de criar um grave
problema de saúde pública de impacto mundial. E passa
por jovens vítimas de violência virtual e física.

No mundo corporativo, estabelecimentos
comerciais fecham portas, profissionais perdem suas
reputações e produtos são desacreditados como
resultado de uma foto descontextualizada, uma Imagem
alterada ou uma legenda falsa.

A democracia também se fragiliza. O processo
democrático corre o risco de ter sua força e credibilidade
afetadas por boatos. Não há um estudo capaz de
mensurar os danos causados, mas iniciativas
fragmentadas já sinalizam que ela está em risco.

Estamos em um novo momento cultural e social,
que deve ser entendido para encontrarmos um caminho
seguro de convivência com as novas formas e
ferramentas de comunicação.

No Congresso Nacional, tramitam várias iniciativas
nesse sentido, que precisam ser amplamente debatidas,
com a participação de especialistas e representantes da
sociedade civil.

O problema das fake news certamente passa pelo
domínio das novas tecnologias, com instrumentos de
combate ao crime, mas, também, pela pedagogia do
esclarecimento.
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O que posso afirmar, é que, embora não saibamos
ainda o antídoto que usaremos contra a disseminação
de notícias falsas em escala industrial, não passa pela
cabeça de ninguém aceitar a utilização de qualquer tipo
de controle que não seja democrático.

D.A., O Globo, em 10 de julho de 2019.

12. Em qual opção a colocação do pronome oblíquo NÃO
está de acordo com a modalidade padrão da língua?
a) Já me enviaram uma ou outra mensagem

contendo notícias falsas ou mentirosas.
b) Se o mundo corporativo despreocupar-se com

as fake news, fechará as portas para o mercado.
c) Confia-se nas mensagens a ponto de

compartilhá-las, sem questionar suas origens.
d) Atualmente, convivemos com uma tecnologia

que nos fascina e facilita muito a vida.
e) Nada nem ninguém nos preparou para as

mudanças tecnológicas que vivemos hoje.

13. É verdade que na Alemanha (da mesma forma que
em outros países europeus) sempre existiram
ressentimentos xenófobos e antissemitas, como
também grupos e partidos de extrema direita. Não
são fenômenos novos. A novidade desses últimos
anos é o exibicionismo desavergonhado __________
são manifestadas em público essas posturas
desumanas, o desenfreio __________ se assedia
e se fustiga nas ruas os que têm aspecto, crenças e
uma forma de amar diferentes dos da maioria. A
novidade é o consenso social __________ é tolerável
dizer e o que deve continuar sendo intolerável.

(<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/21/opinion/
1537548764_065506.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM>.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.

a) com que – que – sob aquilo.
b) onde – quanto ao que – sob o que.
c) em que – que – sobre que.
d) com o qual – com o qual – sobre o que.
e) que – onde – sobre o qual.

14. Observe os trechos abaixo e escolha aquele que mais
se aproximar do padrão formal da norma culta,
considerando os aspectos gramaticais, semânticos
e lexicais:
a) ao contrário dos meninos ricos que na maioria

das vezes se perdem dentro de suas próprias
mansões, os meninos pobres do Brasil se
perdem nas ruas a míngua e ignorados muitas
vezes por aqueles que tem o dever de acolhê-
lo, com ele se envolver, se importar e cuidar
deles.

b) ao contrário dos meninos ricos que, na maioria
das vezes se perdem dentro de suas próprias
mansões, os meninos pobres do Brasil se
perdem nas ruas a míngua e ignorados muitas
vezes por aqueles que têm o dever de acolhê-
lo, com ele se envolver, se importar e cuidar.

c) ao contrário dos meninos ricos, que, na maioria
das vezes, perdem-se dentro de suas próprias
mansões, os meninos pobres do Brasil se
perdem nas ruas à míngua e são ignorados,
muitas vezes, por aqueles que têm o dever de
acolhê-los, com eles se envolver e cuidar deles.

d) ao contrário dos meninos ricos que, na maioria
das vezes, se perdem dentro de suas próprias
mansões, os meninos pobres do Brasil se
perdem nas ruas a míngua e são ignorados,
muitas vezes, por aqueles que tem o dever de
acolhê-lo, com ele se envolver, se importar e
cuidar deles.

15. Analise as duas frases abaixo:
I. Os ladrões estão roubando! Prendam-nos!
II. Somos os assaltantes! Prendam-nos!

Assinale a alternativa cuja descrição gramatical dos
termos sublinhados está correta.
a) Em I, “nos” é pronome pessoal oblíquo da 1ª

pessoa do plural. Em II, “nos” é pronome
pessoal oblíquo da 3ª pessoa do plural.

b) Ambos são pronomes pessoais oblíquos
referentes à 1ª pessoa do plural.

c) Em I, “nos” é pronome reto da 3ª pessoa do
plural. Em II, “nos” é pronome reto da 1ª pessoa
do plural.

d) Em I, “nos” é pronome pessoal oblíquo da 3ª
pessoa do plural. Em II, “nos” é pronome
pessoal oblíquo da 1ª pessoa do plural.

e) Ambos são pronomes pessoais retos
referentes à 1ª pessoa do plural.
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Espanhol
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Por qué los niños rescatados en Tailandia serán
iniciados como monjes

Es una tradición diseñada como «limpieza
espiritual». 11 de los 12 niños que pasaron varios días
atrapados en una cueva inundada en el norte de Tailandia
serán iniciados como novicios en una tradición budista
tailandesa para quienes experimentan adversidad.

Los niños, cuyas edades van de los 11 a los 16
años, vivirán en el monasterio durante nueve días, el
mismo periodo que pasaron atrapados en la cueva de
ThamLuang, en Chang Rai, hasta que fueron descubiertos
por sus rescatistas. El grupo, un equipo de fútbol local,
los Jabalíes Salvajes, entró al templo con las cabezas
rapadas y este martes comenzará la ceremonia para su
ordenación.

«Pasarán días en un monasterio. Es para su
propia protección», le dijo a la BBC Seewad
Sompoangiai, abuelo de Night, uno de los niños
rescatados. «Es como si hubieran muerto y ahora han
renacido», agregó.

La extraordinaria historia del rescate del grupo
atrapó la atención mundial y millones siguieron los hechos
desde el 23 de junio cuando el grupo entró a la cueva
después de una práctica de fútbol y quedaron atrapados
por las súbitas lluvias del monzón. Los niños y su
entrenador permanecieron durante nueve días en la
oscuridad y con poca comida hasta que fueron rescatados
el 2 de julio en un enorme operativo internacional.

«Se trata de aprender a vivir como un monje
durante nueve días para honrar a quienes participaron
en su rescate», explica Nopporn Wong-Anan, editor de
BBC Tailandia. «Y de dedicar esas enseñanzas al buzo
que murió durante su rescate. Porque estas ceremonias
están dedicadas a los muertos». «Los 11 niños serán
ordenados como novicios mientras que su entrenador,
que es adulto, será ordenado como monje», explica.

Para la ceremonia inicial el martes los niños,
vestidos con ropa blanca y con la cabeza rapada, asistieron
a un servicio en el que rezaron y cantaron frente a un
monje vestido con una túnica color azafrán que dio las
gracias por su rescate. Después encendieron velas y
colocaron ofrendas tradicionales, como dulces y fruta,
frente a las estatuas de Buda.

(Disponible en: <http://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones>. Acceso el: 27 jul. 2018)

1. (Fempar (Fepar) 2019)  Señale las afirmativas
verdaderas o falsas prestando atención a los
aspectos gramaticales.
(     ) El pronombre “quienes” no cambia cuando

llevado al singular.
(     ) El numeral “uno” se apocopa antes de

sustantivo masculino singular.
(     ) La flexión verbal “han renacido” expresa una

acción pasada.
(     ) La forma verbal “explica” nos indica el discurso

indirecto de Nopporn Wong-Anan insertado en
el texto.

(     ) La forma pospuesta del pronombre “su” es suyo
o suya.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Un mundo sin humanos
1Hagamos un ejercicio de imaginación

apocalíptica de la mano de los expertos. ¿Cómo 2sería el
planeta si de repente 3desapareciéramos todos? ¿Qué
pasaría un día después? ¿Y pasados 300.000 años?
Ciudades invadidas por la vegetación y las fieras.
Atmósfera radiactiva. El viaje resulta inquietante.

Imagine por un momento que un día se despierta
y descubre que es el único habitante de la Tierra. De la
noche a la mañana, la totalidad de la humanidad 4se ha
evaporado por arte de magia. Si vive en una ciudad,
descubrirá que 5las calles están vacías, los automóviles
detenidos, 6aunque los ciclos de los semáforos prosigan.
Las chimeneas de algunas fábricas en las afueras
siguen 7echando humo, pero ya no hay 8nadie en su
interior. Las luces de emergencia nocturnas siguen
vigentes en los edificios de las grandes compañías,
hospitales, grandes almacenes y los paneles luminosos
de los comerciales se encienden y apagan como si nada.
Se siente alarmado, presa de una mezcla indefinible de
soledad y cosas que funcionan solas. Enciende los
interruptores de su casa. 9Aún 10hay luz. 11La nevera
funciona, Pero la radio escupe 12un siseo, sin voces ni
música, y lo mismo sucede con la televisión: una carta de
ajuste, o simple nieve electrostática.

https://elpais.com/diario/2007/10/14/eps/
1192342559_850215.html. Acceso en agosto del 2008.

2. (Udesc 2019)  Marque la traducción correcta al
portugués de “aunque” (ref. 6) y “Aún” (ref. 9),
respectivamente.
a) sempre que, Mesmo
b) a pesar de que, Igual
c) embora, Ainda
d) enquanto, Inclusive
e) à medida que, Até
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

El aye-aye
La isla de Madagascar es un experimento natural

de evolución independiente. Separada del resto de
masas continentales desde hace unos 88 millones de
años, sirve de hogar a innumerables linajes únicos en el
mundo. Sin duda los animales más conocidos y
representativos de la fauna malgache son los lémures. Y
este término, que en la mitología romana hacía referencia
a espíritus malignos, tal vez comenzó a aplicarse a los
primates endémicos de Madagascar por causa del aye-
aye. Se trata de un raro lémur, único en su familia. Su
aspecto poco agraciado para el ojo humano le há
convertido en víctima de la superstición: los habitantes
locales lo exterminan por considerarlo un mensajero de
la desgracia capaz incluso de provocar la muerte con su
huesudo y fino dedo medio — según contó
magistralmente el naturalista britânico Gerald Durrell en
el libro “Rescate en Madagascar”, 1tras una expedición
en 1990. En realidad, el dedo central del aye-aye es una
adaptación única entre los mamíferos; lo emplea para
golpear los árboles en busca de huecos donde se ocultan
las larvas de las que se alimenta.

Javier Yanes. Periódico: El País (España)
Fecha: 27/06/2019

3. (Uece 2019)  Las palabras resaltado están
apocopadas.
Apunta la empleada correctamente.
a) Aquí hace muy calor.
b) No me apetece ningún.
c) Loores a San Antonio.
d) Este es el primer.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Las abuelas solares de Cachimbo

A esta 1isla olvidada entre Chiapas y Oaxaca nunca
había llegado la electricidad. Hasta que cuatro mujeres
viajaron a India, se formaron como expertas en energía
solar y regresaron a su tierra para iluminar la vida.

Por no haber nada, en Cachimbo tampoco había
luz. Hasta el año 2014, 2cuando doña Norma regresó de
su viaje a India con sus compañeras Rosa, María y Lilia.
Durante seis meses, 3las cuatro mujeres habían estado
formándose en la Universidad Pies Descalzos. Cuando
volvieron a casa, transformadas en ingenieras solares,
4las cuatro venían decididas a adelantar un par de siglos
las agujas del reloj en Cachimbo. 5La prensa local las
bautizó, con gloria, “las abuelas solares”.

“Me fui con todos los riesgos. Me fui para que viniera
la luz a Cachimbo. Yo quería que esto saliera bien”. 6Doña
Norma Guerra Ramos habla con sus manos precisas,
trabajadas, pero aún jóvenes a sus 55 años. Muestra su
pasaporte mexicano con visado —“de student”, señala
entre divertida y orgullosa— para la República de India,
fechado el 15 de octubre de 2013. Hasta ese día, doña
Norma apenas se había alejado de la isla de Cachimbo

unos kilómetros 7para vender su pescado en los
mercados locales. No tenía siquiera un acta de
nacimiento. Nunca le habían hecho falta papeles oficiales:
nada había hecho presagiar que fuese a emprender viaje
alguno. Esta mujer de arrugas sonrientes, fuerte e
inusualmente alta para el pueblo ikoot vagamente
recuerda haber ido a la escuela. A unos 30 kilómetros de
Arriaga, el núcleo urbano más cercano, la existencia de
los habitantes de este rincón de México transcurre
silenciosa, inadvertida. “La gente en México es muy
conforme. Pero hay que luchar, cuando es posible”,
reflexiona doña Norma.

La isla de Cachimbo se extiende frente al golfo de
Tehuantepec, separada del continente por la laguna del
Mar Muerto, en la frontera entre los Estados de Oaxaca y
Chiapas, de los más pobres de México. [...] A 15.000
kilómetros de allí, en Tilonia (Rajastán), la Universidad
Pies Descalzos presume de haber formado a cerca de
800 8ingenieras solares que han llevado la luz a más de
9medio millón de hogares en el mundo. El centro se basa
sobre uno de los principios de Gandhi: que el camino
hacia el desarrollo lo dirijan las comunidades. Su
fundador, Sanjit Bunker Roy, fue galardonado por la revista
Time como una de las 100 personas más influyentes en
2010. Educado en un entorno elitista, Bunker abandonó
pronto la carrera hacia el éxito social para la que estaba
programado y se aferró a lo que en Tilonia llaman “los
valores nonegociables”. Equidad, autosuficiencia,
austeridad. La Universidad Pies Descalzos no otorga
diplomas, pero lleva décadas desmitificando tecnologías
y formando profesionales. Y donde más profesionales
en potencia ha encontrado Bunker es entre mujeres
iletradas y jóvenes abuelas como doña Norma. De
preferencia es a ellas a quienes beca: considera que
“los hombres están obsesionados por los títulos”.

Doña Norma y Bunker Roy cruzaron sus caminos
en julio de 2013 gracias al Comité Melendre, un colectivo
de jóvenes zapotecas que promueve iniciativas
comunitarias en el istmo. Ellos acogieron a Bunker y le
condujeron hasta la isla de Cachimbo cuando aterrizó en
México para seleccionar becarias en localidades remotas.
Ellos acompañaron a las cuatro abuelas solares desde
el embarcadero de Cachimbo hasta el aeropuerto
internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde
abordarían su primer vuelo. 10Doña Norma recuerda aún
hoy los nervios y la ilusión: “11El avión uno lo toma la
primera vez y es como tener el primer hijo”.

Pero al principio no lo tuvo nada claro. “Imagínese
que ahí, donde la arena, llega en barca 12un hombre con
faldas largas que cuenta que viene de India. Nos reúne a
todo el pueblo y dice que se quiere llevar a cuatro mujeres
mayores a montar lámparas. Y que sí, que luego las
regresa”. Hubo que abordar muchas inquietudes aquel
día. Los jóvenes sí querían irse, pero 13Bunker los rechazó:
“Tienen que ser abuelas, 14ellas poseen las raíces más
profundas de Cachimbo, no tienen ansias de correr hacia
nuevos horizontes; con ellas el proyecto estará seguro”.
Doña Norma escuchó con interés lo que las ingenieras
solares podrían aportar al pueblo a su regreso. Delante
de todos, los maridos de las abuelas seleccionadas
fueron consultados. “Nosotras mirábamos a nuestros
esposos como diciendo no-me-dejes-ir”. Pero ellos no
se atrevieron a negarse, así que doña Norma ya no pudo
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contenerse más: “Bueno, y usted, ¿qué obtiene a
cambio?”. Bunker replicó con una sonrisa satisfecha:
“Usted se viene”. “A mí me convenció la mirada, el hablar
del señor… 15Yo creo que a él le gustó que no temí
preguntarle”.

[...]
Cuando regresó a Cachimbo, doña Norma estaba

cambiada. Juntas, las cuatro abuelas montaron su taller
de ensamblaje. Durante los primeros meses trabajaron
febrilmente preparando equipos: siete horas al día, cinco
días a la semana. El 24 de noviembre de 2014 se
encendieron las tres primeras lámparas en Cachimbo.
[...] Cada día, al caer la oscuridad, Cachimbo estrenaba
ocho horas de luz. [...]

Texto adaptado de Isabel Kreisler. Publicado en el diario
El País online (www.elpais.es), el día 25 de julio de 2017.

4. (Pucrj 2018)  En la oración: “El avión uno lo toma la
primera vez y es como tener el primer hijo” (referencia
11), el número ordinal “primero” pierde la vocal “o”
delante de un sustantivo masculino. Esto también
sucede con
a) segundo.
b) tercero.
c) cuarto.
d) octavo.
e) noveno.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Responder à(s) questão(ões) a seguir com base

no texto abaixo.

La evolución de la población, su distribución y
estructura son factores determinantes del crecimiento
económico. La población paraguaya se caracteriza
principalmente por su juventud, con una edad media actual
de 25,9 años, indicando la disponibilidad de una 1gran
fuerza productiva denominada también 2bono
demográfico. 3Esto se traduce de la siguiente forma: una
mayor demanda de instrucción académica y técnica así
como laboral que, 4a su vez, se debe traducir en políticas
públicas adaptadas a las nuevas demandas. La población
paraguaya crece a un ritmo tal que cada año se incorporan
poco más de 100 mil personas, con sus respectivas
demandas de bienes y servicios. El crecimiento de la
población, asociado con el mejoramiento estructural de
las condiciones de vida, así como con la reducción
sostenida de la pobreza, representan una oportunidad
para seguir profundizando y consolidando el proceso de
crecimiento económico y el progreso social. Si la década
de 1990 vio aparecer un sinnúmero de instituciones
educativas de nivel medio para satisfacer la cantidad de
jóvenes, en la década siguiente, el escenario se ha
modificado. _____1_____, en términos absolutos, la
población en edad escolar sigue aumentando, 5pero su
peso en el total disminuye. 6De esta forma, el
envejecimiento de la población generará una demanda
de bienes y servicios específicos.

A su vez, las diferencias entre las zonas urbanas y
las rurales se notan sobre todo en los grupos etarios que

conforman la población económicamente activa. 7Al igual
que en el resto del mundo, las mujeres rurales en
Paraguay integran la fuerza de trabajo agrícola en la 8finca,
9rol compartido con los hombres y otros miembros de la
unidad familiar, y desempeñan una función clave en la
producción de alimentos para el autoconsumo y la
generación de ingresos para sus familias y comunidades.
_____2_____, llevan la responsabilidad del trabajo
doméstico y de cuidados, 10gestionando la reproducción
cotidiana de la vida en la unidad familiar. Taborga,
representante de ONU Mujeres, señaló que “el 42,4% de
las mujeres en áreas rurales no tienen ingresos propios,
frente al 19,4% de hombres y al 33,9% de mujeres
urbanas”, por lo cual resulta fundamental tomar medidas
efectivas para que ellas tengan acceso a los recursos y
servicios productivos. _____3_____, hay la necesidad
de promover medidas que permitan reducir y redistribuir
la carga de trabajo de cuidado no remunerado, así como
la promoción del trabajo agrícola y del empleo dentro y
fuera de la finca, y promover las oportunidades de
mercado y desarrollo sostenible.

http://www.abc.com.py (adaptado).

5. (Pucrs 2018)  De acuerdo con el texto, es posible
decir que
(     ) “Esto” (referencia 3) retoma “gran fuerza

productiva” (referencia 1).
(     ) la expresión “a su vez” (referencia 4) expresa

una correspondencia de acciones.
(     ) “pero” (referencia 5) puede ser sustituido por

“más”.
(     ) la expresión “De esta forma” (referencia 6)

puede ser reemplazada por “Así”.
(     ) “Al igual que” (referencia 7) establece una

comparación de preponderancia.

La secuencia correcta, de arriba hacia abajo, es
a) V – F – F – F – V
b) F – V – V – F – V
c) V – V – F – V – F
d) F – F – V – V – F

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Cómo poner la mesa
Recuerde que la mesa es símbolo de hogar, de

reunión y de convivencia. Según sea la forma en la que
arregle dará un toque especial a cada momento. La
ocasión, el espacio disponible y la cantidad de personas
que te acompañan te indicarán tus posibilidades.

- Los cubiertos deben colocarse en el orden en
que van a ser utilizados, comenzando por el exterior. El
tenedor y la cuchara del 1postre ofrécelos después. Así
evitarás la confusión de cubiertos a la hora de comer.

- Si no tiene una vajilla completa, puede jugar
armoniosamente con varios estilos. Los platos de postre
o los de servir, por ejemplo, pueden ser diferentes a los
restantes.
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- Si su mesa es muy 2larga tenga siempre dos
juegos de salero/pimentero, hielo, agua, etc.

- La comida debe ser servida por el lado izquierdo,
ya que esto da más facilidad a los comensales para
servirse, usando la mano derecha. Generalmente se sirve
primero el pescado y luego la carne porque su sabor es
más fuerte.

- Las 3copas del agua y del vino se colocan a la
derecha, en la parte superior de los 4cubiertos, con la
copa del vino hacia el exterior, y deben ser servidas a sólo
tres cuartas partes de su capacidad.

- Para mayor versatilidad y contraste es mejor
seleccionar la vajilla en un color neutro (blanco) y si le
gustan los diseños, escoja uno que sea sobrio y simple.
Esto le facilitará combinarlo con diferentes manteles y
decorar la mesa con flores o frutas sin ningún temor, y
pueden ser usados a cualquier hora y en cualquier
ocasión.

Retirado en: http://www.deguate.com/artman/publish/recetas_etiqueta/
C_mo_poner_la_mesa_1756.shtml

6. (Uemg 2018)  En el texto, las palabras subrayadas
son
a) heterogenéricas.
b) heterotónicas.
c) heterosemánticas.
d) apócopes.

7. (Uece 2017)  La forma apocopada “muy” completa la
siguiente frase:
a) Aquí hace __________ calor.
b) Me ha gustado __________ la película.
c) Paco es __________ aficionado al ajedrez.
d) Ella ha llegado __________ después de las

ocho.

Voices: The Pope’s powerful message to Cubans

Pope Francis calls for ‘revolution of tenderness’ in Cuba
 By Rick Jervis, September 24, 2015

SANTIAGO DE CUBA – I’ve always been fairly
skeptical about how much power one man can exercise,
even if that man commands the attention of 1.2 billion
Roman Catholics.

I understand that Pope John Paul II visited Poland
in the 1970s and ‘80s and gave speeches so stirring that
they helped launch the Solidarity opposition movement
and lead to the collapse of communism in the country.
And I know that popes throughout history have had
influential moments.

But, really, how much can one man and one
microphone do? How literally do people take his
message? These were the questions that kept my mind
busy when I left for Cuba last week to cover Pope Francis’
four-day trip. I was curious to see how much impact the
words of this 78-year-old man can have on a population of
11 million.

I’m becoming fairly familiar with Cuba. I’ve been to
the island three times this year, five times overall, and
grew up in southern Florida. My parents are Cubans who
left the country in 1962. Cuba today continues to fascinate
and dismay. It’s a place of beauty and jolting contradictions.
The re-establishment of relations between the U.S. and
Cuban governments, begun last December, continue to
stir excitement and hope in Cubans, and changes are
trickling in.

 I followed Pope Francis from Havana to Santiago
and heard him talk of reconciliation, love for mankind and
the importance of family. I interviewed Cubans who glowed
with the fervor of the faithful as they pledged their love for
the Pope and promised to follow his message. But my
question remained: What does all of this mean? How
does it translate to actual change on the island?

To help me sort through this, I visited Father Jorge
Catasus, a popular parish priest here who helped
welcome the Pope to the city. We sat in the cool, cavernous
back room of his 18th-century church, safe from the 37-
degree heat outside. Catasus said “don’t focus on any
grand political or social changes stemming from the papal
visit”. The most important changes, he said, come from
within. That’s what Pope Francis offered as a first step,
and that’s what Cubans across the island, in chants,
cheers and tearful acceptance, agreed to abide by.

“The lives of men are decided in their hearts”,
Catasus told me. “That’s where we’ll see the change”.
This may not be 1980s Poland, and Solidarity may still not
be anywhere in sight. But first things first. A change of
heart can often lead to a world of good.

Adapted from <http://www.usatoday.com/>.
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1. Concerning the author of the text, identify the
statements below as true (T) or false (F):
(   ) He was raised in the south of Florida, USA.
(   ) His parents are Cubans who left the country and

moved to the USA.
(   ) He feels fascinated by the beauty and

contradictions of Cuba.
(   ) He considers that Cubans are not interested

about the re-establishment of relations with the
USA.

(   ) He was born in 1962 when his parents left Cuba.

Mark the alternative which presents the correct
sequence, from top to bottom.
a) F – F – F – T – F.
b) T – T – T – F – F.
c) F – T – F – T – F.
d) T – T – F – F – T.
e) T – F – T – T – T.

2. Consider the following statements about what the
author of the text did in the island during the Pope’s
visit:
1. He visited a priest who also gave speeches

during the Pope’s stay in Cuba.
2. He talked to the Cuban people and observed

their faith.
3. In order to escape from the warm weather, he

decided to go to an old church.
4. He followed Pope Francis and heard his

speeches.

Which of the statements above are TRUE, according
to the text?
a) Only 1 and 2.
b) Only 2 and 4.
c) Only 3 and 4.
d) Only 1, 2 and 3.
e)  Only 1, 3 and 4.

3 According to the text, Jorge Catasus is:
a) the writer’s father.
b) a political figure.
c) a close friend he met in Cuba.
d) a parish journalist.
e) a priest in Cuba.

4. According to the text, in the beginning the writer was
skeptical about the results of the Pope’s visit to Cuba
because:
a) he wondered about the power of the words to

cause social changes.
b) Cuba does not have as many Catholics as

Poland had in the 1970s.

c) this Pope is not as powerful as John Paul II.
d) Cubans are not so easily convinced compared

to other nationalities.
e) Popes have not been influential in different

historical moments.

WORLD´S BEST 10 CITIES

For globetrotting travelers, it’s easy to recognize a
spectacular city. They are energetic, diverse destinations
intent on preserving local heritage, revitalizing
undervalued  neighborhoods, and they possess distinct
personalities that set them apart from other metropolises.

Whether it’s the city you’ve called home for years or
one you only just stumbled upon during your travels, you
know that the best cities are intriguing cultural centers
that can’t be replicated anywhere else.

Kyoto, in Japan, returned for the second year in a
row to the No. 1 spot on our World’s Best list. Readers
called it the quintessential Japanese experience, offering
visitors everything from history (in the form of spiritual
shrines) to notable cuisine (shojin ryori) and encounters
with the famed Geisha dancers.

Some of the world’s best cities evoke the
romanticism of travel, such as Italy’s classic crowd-
pleasers, Florence and Rome. Both have appeared on
the Top 10 Overall list for ten consecutive years.

Perhaps most evident, however, are the cities that
appeared on the list despite political and social turmoil.
Charleston, South Carolina—the only domestic city on the
overall list—has suffered greatly since the polls closed.
And Jerusalem, the controversial capital of Israel, is at the
crux of an ancient and ongoing conflict. Bangkok was likely
bumped from the list in 2012 due to governmental unrest.

Because cities are, in many ways, a great
convergence of people and ideas, it is inevitable that
conflicts will arise. So we keep these cities, and their
people, in our thoughts, while we celebrate their resilience
and their virtues.

Where did your favorite city rank, and which ones
should you put on your travel bucket list? These are the
most dynamic, beloved cities across the globe.

Available at: www.travelandleisure.com by Melanie
Lieberman (accessed on July 23rd, 2015)

5. Mark the correct alternative according to the text.
a) Despite social hassle, some cities take part in

the list along with some romantic ones.
b) Many people like Bangkok; therefore it is on the

list since 2012.
c) In order to be on the top 10 list, countries offer

bribes to governments.
d) The top 10 best cities are made by travelers

who have already been to these places quite a
lot of times.

e) Italy hasn´t been on the list for over 10 years.
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6. Mark the correct alternative which can be answered
by the text.
a) What are the ten world´s best cities to visit?
b) What city presents its visitors from extraordinary

cooking to meetings with dancers?
c) Which turmoil might have happened in Kyoto?
d) Where can we replicate cultural centers and

great food?
e) What is the name given to the dancers from

Charleston?

7. The text says that:
a) whether it is your city or not, you can find similar

places all around by taking some time to analyze
them attentively.

b) the food, history, shows and so, are things which
make no difference in getting on the list.

c) all top 10 cities have frugal similarities which
can be found everywhere and at anytime.

d) when traveling it is effortless to identify awesome
places which own specific essence that differ
them from others.

e) some of the top 10 cities have never been there
because of their social conflicts and government
tension.

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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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.

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.



19

Sapiens - SAP 8

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.

História
1. (Ufrgs 2022)  O conjunto de ideias que

caracterizou parte importante do
pensamento europeu no século XVIII é
chamado de Iluminismo. Entre suas
características principais, estão
a) o abandono completo das religiões, o

fim do clero e a difusão do ateísmo
como forma de vida.

b) a defesa da liberdade de pensamento
e a centralidade da razão na
organização dos saberes.

c) a promoção dos nacionalismos em
detrimento da compreensão
universalista de civilização.

d) o estímulo à obediência às
autoridades eclesiásticas e a adoção
da escolástica como instrumento
pedagógico.

e) o repúdio ao liberalismo econômico e
a proteção de formas igualitárias e
fraternais de produção.

2. (Ufrgs 2019)  Sobre as atividades econômicas e a mão de
obra na América Portuguesa, entre os séculos XVI e XVII, é
correto afirmar que a produção
a) era voltada exclusivamente para o mercado externo,

restrita ao cultivo em plantations, e a mão de obra era
exclusivamente de indígenas e africanos escravizados.

b) era voltada para além do mercado externo, com diversas
culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra
era majoritariamente de escravizados, mas com a
presença de trabalhadores livres.

c) era voltada exclusivamente para o mercado interno,
através do cultivo de itens de subsistência, e a mão de
obra era exclusivamente de indígenas e africanos
escravizados.

d) não se resumia ao mercado externo, com diversas
culturas voltadas ao mercado interno, e a mão de obra
era exclusivamente de indígenas e africanos
escravizados.

e) era voltada exclusivamente para o mercado externo,
restrita ao cultivo em plantations, e a mão de obra era
majoritariamente de escravizados, mas com a presença
de trabalhadores livres.
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3. O texto a seguir apresenta duas interpretações
possíveis do termo rebelião.
As rebeliões quase sempre se identificam com
mobilizações de massas contra um governo, tendo
um caráter violento, mas esse termo também pode
ser aplicado com referência a sublevações que não
chegam a conseguir a participação das massas e
permanecem em um nível de minorias.

SILVA, B. (coord). Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1987, p. 1031.

Uma rebelião brasileira que se adequa à segunda
definição estabelecida pelo autor no texto
apresentado, com ausência da “participação das
massas”, é a
a) Inconfidência Mineira (1789)
b) Confederação do Equador (1824)
c) Revolução Farroupilha (1835)
d) Revolução Pernambucana (1817)
e) Guerra dos Cabanos (1835)

4.  A exploração do ouro, na região das Minas Gerais
durante o século XVIII, implicou um conjunto de
transformações no perfil geral da América portuguesa,
tais como
a) a redução no emprego da mão de obra escrava

e a facilitação da entrada de imigrantes na
colônia.

b) a implementação do regime de intendências e
a formação de nova estrutura administrativa na
colônia.

c) a concentração das atividades econômicas no
interior da colônia e o abandono do comércio
agroexportador.

d) o aumento dos intercâmbios comerciais com a
América hispânica e a constituição de um
mercado aurífero no continente.

e) o contato direto da Inglaterra com as riquezas
do território brasileiro e a dificuldade portuguesa
de manter o monopólio comercial.

5. Na segunda metade do século XVIII, durante a
administração do marquês de Pombal (1750 a 1777),
foram adotadas medidas que objetivavam tornar mais
ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa
do Brasil, dentre as quais se destaca:
a) a elevação do Estado do Brasil à categoria de

Reino Unido a Portugal e Algarve.
b) o reconhecimento da importância das Regiões

do Sul e Sudeste, em função do incremento do
ciclo econômico do café.

c) a transferência da capital do estado do Brasil,
de Salvador para o Rio de Janeiro.

d) o estado do Grão-Pará e Maranhão recebeu a
denominação de estado do Maranhão.

e) a restauração do sistema de Capitanias
Hereditárias.

6. A elaboração de um conjunto variado de orientações
e defesa de direitos, associado à liberdade individual,
à felicidade, ao progresso, à propriedade privada e à
igualdade jurídica desenvolveu-se
a) na Europa, ao longo do século XVIII, e constituiu-

se em um movimento intelectual denominado
Ilustração.

b) na América do Sul, a partir do século XVII, e fez
parte da chamada Segunda Escolástica.

c) na Itália, a partir do século XIV, com o movimento
artístico denominado Renascimento.

d) nos Estados Unidos, ao final do século XIX, com
o desenvolvimento do pan-americanismo.

e) na Alemanha, na segunda metade do século
XIX, com os preceitos formadores do
nacionalismo.

7. Conhecido como o século das Luzes ou do
Iluminismo, o século XVIII foi marcado por um
movimento do pensamento europeu (ocorrido mais
especificamente na segunda metade do século XVIII)
que abrangeu o pensamento filosófico e gerou uma
grande revolução nas artes (principalmente na
literatura), nas ciências, nos costumes, na teoria
política e na doutrina jurídica. O Iluminismo também
se distinguiu pela centralidade da ciência e da
racionalidade crítica no questionamento filosófico.

Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15543/15543_3.pdf>.
Acesso em: 12/09/2017.

Tomando como base o contexto abordado, podemos
afirmar corretamente que
a) o liberalismo econômico deu ênfase à

economia mercantilista, na qual o Estado seria
responsável pela regulamentação de preços e
mercados para evitar abusos que prejudicariam
a população.

b) a Escola Fisiocrata sustentou a ideia de que
existem leis naturais regendo a sociedade, mas
que poderiam ser alteradas pelo bem da
humanidade, e, além disso, defendeu que a
indústria e o comércio seriam responsáveis
pela riqueza de uma nação.

c) as ideias defendidas por John Locke, na obra
O contrato social, afirmam que o soberano deve
conduzir o Estado de forma democrática, de
acordo com a vontade do povo.

d) o Despotismo Esclarecido, ligado à associação
entre as ideias das luzes e o poder absolutista
dos reis, foi aplicado com ênfase em todos os
Estados europeus no início do século XVIII,
resultando no nascimento de dezenas de
monarquias parlamentaristas.

e) o Iluminismo combateu o mercantilismo, o
tradicionalismo religioso herdado da Idade
Média e a divisão da sociedade em estamentos.
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8. As relações entre a metrópole e a colônia foram
regidas pelo chamado pacto colonial, sendo este
aspecto uma das principais características do
estabelecimento de um sistema de exploração
mercantil implementado pelas nações europeias
com relação à América.
Com relação ao Brasil, do que constava este pacto?
a) As colônias só poderiam produzir artigos

manufaturados.
b) A produção agrícola seria destinada,

exclusivamente, à subsistência da colônia.
c) A produção da colônia seria restrita ao que a

metrópole não tivesse condições de produzir.
d) A colônia poderia comercializar a produção que

excedesse às necessidades da metrópole.
e) Portugal permitiria a produção de artigos

manufaturados pela colônia, desde que a
matéria-prima fosse adquirida da metrópole.

9. Leia texto a seguir.
Em 1682, foi criada a Companhia Geral do Comércio
do Estado do Maranhão, com o objetivo de controlar
os atritos entre fazendeiros e religiosos na disputa
pelo trabalho indígena, mais barato que o africano, e
incentivar a produção local... A companhia venderia
aos habitantes do Maranhão produtos europeus,
como azeite, vinho e tecidos, e deles compraria o
que produzissem, como algodão, açúcar, madeira e
as drogas do sertão, para comercializar na Europa.
Também deveria fornecer à região quinhentos
escravos por ano, uma fonte alternativa de mão de
obra, diante da resistência jesuítica em permitir a
escravidão de nativos. Os preços cobrados pela
companhia, entretanto, eram abusivos, e ela não
cumpria os acordos, como o fornecimento de
escravos.

VICENTINO, Claudio e DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do
Brasil. Editora Scipione, SP, 2010 – p. 358.

O texto acima descreve uma situação que colaborou
para o acontecimento de um conflito, no período
colonial brasileiro ocorrido na segunda metade do
século XVII, que ficou conhecido como
a) Revolta de Beckman.
b) Guerra dos Mascates.
c) Guerra dos Emboabas.
d) Revolta de Felipe dos Santos.
e) Revolta de Amador Bueno.

10.   O movimento intelectual conhecido como Iluminismo
ocorreu no século XVIII.

Leia as informações abaixo.
I. O pensamento político e econômico dos

iluministas correspondia aos anseios da
burguesia e ambos se opunham ao
Positivismo.

II. O período ficou conhecido como o Século das
Luzes.

III. O Iluminismo combateu o absolutismo
monárquico, o mercantilismo e o poder da
Igreja.

IV. O Iluminismo encontrou forte resistência entre
os adeptos do liberalismo.

Estão corretas
a) as afirmativas I, II, III, IV.
b) apenas as afirmativas I e II.
c) apenas as afirmativas III e IV.
d) apenas as afirmativas I e IV.
e) apenas as afirmativas II e III.

11.  “Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e
do Brasil pelo marquês de Pombal. Nas reformas
pombalinas, a expulsão dos jesuítas foi capítulo dos
mais dramáticos, ousados e radicais, demonstrando
até que ponto se reafirmava a soberania do Estado
português na colônia.”

(Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopez. História do Brasil: Uma interpretação)

Os problemas em questão têm por origem o
seguinte:
a) Pombal acusava a Companhia de Jesus de

formar um verdadeiro Estado dentro do Estado
e resistir ao poder do rei;

b) Pombal condenava o monopólio do comércio
de escravos africanos pela Companhia de
Jesus;

c) Pombal se ressentiu da recusa por parte da
Companhia de Jesus de participar da
colonização do Estado do Grão-Pará e
Maranhão;

d) Pombal rompeu com os jesuítas após a
Companhia de Jesus apresentar uma decidida
condenação ao tráfico negreiro praticado pelo
governo português;

e) Os jesuítas apoiavam as pretensões
espanholas nas negociações dos tratados de
limites ocorridos no século XVIII.
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12. No Brasil colônia, particularmente no séc. XVIII,
ocorreram dois movimentos revolucionários que
ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira
(1789) e Conjuração Baiana (1798).
Quais características são comuns entre eles?
a) A influência do pensamento iluminista e a

participação maciça de pessoas da elite da
sociedade local.

b) Foram inspiradas pelo lema Liberdade,
Igualdade e Fraternidade e pretendiam acabar
com a escravidão.

c) Queriam romper com a dominação colonial e
tiveram influência do pensamento iluminista.

d) Foram sufocadas sem grande derramamento
de sangue, pois havia grande participação de
pessoas ligadas à elite da sociedade local.

e) Pretendiam acabar com a escravidão e
estabelecer a independência política do Brasil.

13. A atuação do marquês de Pombal como ministro do
reino português, a partir de 1755, foi caracterizada
pela implementação de um amplo conjunto de
reformas. Entre elas, é correto apontar:
a)  A afirmação da soberania imperial em áreas

como a fronteira sul do Brasil, que culminou
em confronto aberto com os jesuítas.

b) A abertura dos mercados metropolitanos e
coloniais à livre-concorrência, que se baseava
nos princípios do liberalismo econômico.

c) As medidas que visavam estimular o
desenvolvimento das manufaturas do Brasil e
incrementar o seu mercado interno.

d) A extinção das companhias de comércio que
atuavam no Brasil e o restabelecimento do
sistema de capitanias controladas por
particulares.

e) A diminuição da entrada de escravos oriundos
do continente africano e o início de uma política
migratória para o Brasil.

14. O Iluminismo é a saída do homem do estado de
tutela, pelo qual ele próprio é responsável.
O estado de tutela é a incapacidade de utilizar o
próprio entendimento sem a condução de outrem.
Cada um é responsável por esse estado de tutela
quando a causa se refere não a uma insuficiência do
entendimento, mas à insuficiência da resolução e
da coragem para usá-lo sem ser conduzido por
outrem. Sapere aude!* Tenha a coragem de usar seu
próprio entendimento.
Essa é a divisa do Iluminismo.

IMMANUEL KANT (1784)

*Expressão latina que significa “tenha a coragem de
saber, de aprender”.

In: BOMENY, Helena e FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos modernos, tempos de
sociologia. São Paulo: Ed. do Brasil, 2010.

No contexto da expansão capitalista no século XIX,
uma das ideias centrais do Iluminismo, de acordo
com o texto, está associada diretamente à valorização
da:
a) superioridade técnica
b) soberania econômica
c) liberdade política
d)  razão científica

15. Encontrar uma forma de associação que defenda e
proteja a pessoa e os bens de cada associado com
toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se
a todos, só obedece contudo a si mesmo,
permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse, o
problema fundamental cuja solução o contrato social
oferece.
[...]
Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo
o seu poder sob a direção suprema da vontade geral,
e recebemos, enquanto corpo, cada membro como
parte indivisível do todo.

(Jean-Jacques Rousseau. Do contrato social, 1983.)

O texto apresenta características
a) iluministas e defende a liberdade e a igualdade

social plenas entre todos os membros de uma
sociedade.

b) socialistas e propõe a prevalência dos
interesses coletivos sobre os interesses
individuais.

c) iluministas e defende a liberdade individual e a
necessidade de uma convenção entre os
membros de uma sociedade.

d) socialistas e propõe a criação de mecanismos
de união e defesa de todos os trabalhadores.

e) iluministas e defende o estabelecimento de um
poder rigidamente concentrado nas mãos do
Estado.
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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.

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.

Geografia
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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.

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.
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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

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.
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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.

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.
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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.

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.

Filosofia
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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.

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.
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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.

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.
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Física
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

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
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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

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
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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. (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.
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2. (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.

3. (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

4. (Ufpr 2017)  O gráfico abaixo representa o consumo
de bateria de um celular entre as 10h e as 16h de um
determinado dia.

Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão
até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria
atingiu 10%?
a) 18h
b) 19h
c) 20h
d) 21h
e) 22h

5. (Upf 2015)  Considere a função real g, cuja
representação gráfica está parcialmente ilustrada na
figura a seguir. Sendo g ° g a função composta de g
com g, então, o valor de (g ° g) (–2) é:

a) 0
b) 4
c) 2
d)     -2
e)     -5

√ 3
3
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6. (Enem digital 2020)  Uma fatura mensal de água é
composta por uma taxa fixa, independentemente do
gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água,
em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura
com o volume de água gasto em uma residência no
mês de novembro, representando uma semirreta.

Observa-se que, nesse mês, houve um consumo de
7 m³ de água. Sabe-se que, em dezembro, o
consumo de água nessa residência, em metro
cúbico, dobrou em relação ao mês anterior.
O valor da fatura referente ao consumo no mês de
dezembro nessa residência foi
a) superior a R$ 65,00 e inferior a R$ 70,00.
b) superior a R$ 80,00 e inferior a R$ 85,00.
c) superior a R$ 90,00 e inferior a R$ 95,00.
d) superior a R$ 95,00.
e) inferior a R$ 55,00.

7. (Enem 2018)  A raiva é uma doença viral e infecciosa,
transmitida por mamíferos. A campanha nacional de
vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a
circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo
a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura
(porcentagem de vacinados) da campanha, em cães,
nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de
Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das
coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão
informados no gráfico e deseja-se estimá-Ios. Para
tal, levou-se em consideração que a variação na
cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos
períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se
de forma linear.

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano
de 2014?
a) 62,3%
b) 63,0%
c) 63,5%
d) 64,0%
e) 65,5%

8. (Enem PPL 2017)  Em um mês, uma loja de
eletrônicos começa a obter lucro já na primeira
semana. O gráfico representa o lucro (L) dessa loja
desde o início do mês até o dia 20. Mas esse
comportamento se estende até o último dia, o dia 30.

A representação algébrica do lucro (L) em função do
tempo (t) é
a) L(t) = 20t + 3.000
b) L(t) = 20t + 4.000
c) L(t) = 200t
d) L(t) = 200t + 1.000
e) L(t) = 200t + 3.000

9. (Ufsc 2006)  Considere um hexágono equiângulo
(ângulos internos iguais) no qual quatro lados
consecutivos medem 20 cm, 13 cm, 15 cm e 23 cm,
conforme figura a seguir. Calcule o perímetro do
hexágono.
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10. (Ufsm 2003)  A crise energética tem levado as médias
e grandes empresas a buscarem alternativas na
geração de energia elétrica para a manutenção do
maquinário. Uma alternativa encontrada por uma
fábrica foi a de construir uma pequena hidrelétrica,
aproveitando a correnteza de um rio que passa
próximo às suas instalações. Observando a figura e
admitindo que as linhas retas r, s e t sejam paralelas,
pode-se afirmar que a barreira mede

a) 33 m
b) 38 m
c) 43 m
d) 48 m
e) 53 m

11. (Uel 1998)  O gráfico a seguir mostra a atividade de
café, em milhões de toneladas, em certo município
do estado do Paraná.

De acordo com o gráfico, é correto afirmar que, em
1994, a produção de café nesse município foi, em
milhões de toneladas,
a) 9,5
b) 9
c) 10,5
d) 11
e) 12,5

12. (Ufrgs 2022)  Na figura abaixo, há três quadrados de
lados 9, 6 e x justapostos; os vértices A, B, C e D são
colineares; os vértices A, E, F, G e H são colineares.

A soma das áreas dos três quadrados é
a) 38.
b) 76.
c) 126.
d) 133.
e) 136.

13. (Ufpr 2022)  Na figura a seguir, considere os
segmentos de reta AE e CD, e os triângulos
retângulos ABC e BDE. Suponha que o comprimento
de AB é igual a x, e que o comprimento de AC é igual
a y. Considerando que os segmentos AC e BD têm o
mesmo comprimento, qual das alternativas abaixo
corresponde ao valor do comprimento do segmento
DE?

a)

b)

c)

d)

e)
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14. (Acafe 2020)  Analise as afirmações e assinale a
alternativa correta.
a) Se f é o quociente de duas funções reais, então

f é uma função racional.
b) O conjunto solução da equação

log3 (3x + 1) + log1/3 (x + 1) = log3 (x) é formado
por dois elementos.

c) Maria divulgou uma nova música na internet. O
empresário dela informou que o número de
acessos está crescendo em progressão
geométrica, e apresentou os seguintes dados:
800 acessos no primeiro dia e 3.200 acessos
no terceiro dia. No final de cinco dias, a partir do
lançamento da música na internet, o número
total de acessos foi de 24.800.

d) Considere a figura a seguir.

O valor de x é um número divisível por 3.

15. (Acafe 2016)  Na figura, AM = 8 cm, BM = 10 cm,
BC = 54 cm, AH = 45/2 cm e MN/ / BC

Em relação (aproximada) entre a área do trapézio
BCMN e a área do triângulo AMN é correto afirmar:
a) A área do trapézio é o quádruplo da área do

triângulo.
b) Diferem entre si em 360 cm².
c) O trapézio é 200% maior que o triângulo.
d) A razão entre as áreas é 13/5.

Biologia
1) O planeta Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de

anos. Inicialmente sua superfície era constituída por
magma quente. As rochas teriam se formado a
seguir, com o resfriamento desse material. As rochas
mais antigas de que se tem conhecimento datam de
3,9 bilhões de anos e nelas não foram encontrados
registros de vida, levantando a questão sobre como
ocorreu o SURGIMENTO DA VIDA NO PLANETA.
Sobre o processo em destaque no texto, é correto
afirmar que
a)  A panspermia é uma teoria que admite que a

origem da vida é extraterrestre.
b) A abiogênese postula que a vida surgiu de um

ser vivo preexistente.
c) O criacionismo admite o surgimento da vida

extraterrestre.
d) A biogênese afirma que a vida surgiu por

geração espontânea.
e)  A teoria por evolução química postula que a

vida surgiu de uma única molécula inorgânica.

2) Receita de Jean Baptist van Helmont, séc XVII:
“Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de
germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O
suor funciona como “princípio ativo” e, dentro de 21
dias, a partir da camisa e do trigo nascerão vários
camundongos”. O texto acima exemplifica a:
a) teoria da biogênese
b) teoria da abiogênese
c) teoria da pré-formação
d) hipótese heterotrófica
e) hipótese autotrófica
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3) O cientista Francesco Redi (1626-1698) colocou
carne e outros alimentos em vários vidros, mantendo
alguns cobertos com gaze e deixando outros abertos.
Após alguns dias, porém, surgiram larvas somente
nos vidros abertos, o que permitiu concluir que elas
se originaram de ovos depositados por moscas que
atingiram os alimentos.
Os resultados observados nesse experimento
reforçaram a:
a) teoria da abiogênese.
b) teoria da biogênese.
c) lei do uso e desuso.
d) hipótese autotrófica.
e) teoria da panspermia.

4) Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores
famosos tinham um conceito curioso sobre a origem
da vida e em alguns casos existiam até receitas para
reproduzir esse processo. Os experimentos de
Pasteur foram importantes para a mudança dos
conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento
da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem
que:
a) A composição química da atmosfera influenciou

o surgimento da vida.
b) Os coacervados deram origem às moléculas

orgânicas.
c) A teoria da abiogênese foi provada pelos

experimentos de Pasteur.
d) O vitalismo é uma das bases da biogênese.

5) A atmosfera da Terra primitiva era composta por
gases simples, como vapor d’água, hidrogênio,
metano e amônia. Esses gases continham os
ingredientes básicos necessários para a vida. Em
cada um dos gráficos a seguir, o eixo vertical
representa quantidades e o horizontal, o tempo.
Supondo que a quantidade de aminoácidos, numa
seção do mar primitivo, aumentou ao longo de um
determinado tempo, qual dos gráficos a seguir pode
representar melhor a quantidade de amônia no
mesmo período de tempo?

a) I.
b) II.
c)  III.
d)  IV.
e) V.

6) O aparelho cuja montagem é representada abaixo
permitiu verificar a possibilidade da origem de
aminoácidos a partir:

a) Da atmosfera rica em oxigênio que existiu no
início do nosso planeta.

b) De descargas elétricas em um meio muito rico
em compostos orgânicos.

c) Da atmosfera atual que envolve o nosso planeta.
d) Da chamada atmosfera primitiva que envolvia

o nosso planeta em seus primórdios.
e) De descargas elétricas em um meio rico em

gás carbônico e etano.

7) A origem da vida foi possível devido a uma série de
eventos que se sucederam:
I. Aumento da concentração de oxigênio na

atmosfera.
II. Surgimento de organismos fermentadores.
III. Surgimento de organismos capazes de utilizar

a energia luminosa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta em que os eventos ocorreram:
a) III, II, I.
b) I, II, III.
c) II, I,III.
d) II, III, I.

8) De acordo com a hipótese heterotrófica, o primeiro
ser vivo do planeta Terra obtinha energia para seu
metabolismo por meio de um processo adequado
às condições existentes na atmosfera primitiva.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente,
a sequência ordenada dos processos energéticos,
desde o surgimento do primeiro ser vivo do planeta.
a) Fotossíntese, respiração aeróbia e

fermentação.
b) Respiração aeróbia, fermentação e

fotossíntese.
c) Respiração aeróbia, fotossíntese e

fermentação.
d) Fermentação, fotossíntese e respiração

aeróbia.
e) Fermentação, respiração aeróbia e

fotossíntese.
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9. Muitos compostos químicos presentes nos
alimentos podem ou não ser transformados ao longo
do tubo digestório. O gráfico ilustra possíveis
transformações de três compostos: ácidos nucleicos,
proteínas e celulose.

As curvas que correspondem às possíveis
concentrações de ácidos nucleicos, proteínas e
celulose são, respectivamente,
a) V, U e T.
b) S, T e U.
c) S, U e R.
d) R, V e R.
e) R, U e V.

10. Considere a figura abaixo e analise as afirmativas
referentes a ela.

I. O número 1 indica os rins, que participam da
filtração das impurezas do sangue e da
formação da urina.

II. O número 2 indica a uretra, estrutura
responsável pela drenagem da urina dos rins
para a bexiga.

III. O número 3 indica a bexiga, estrutura
responsável por armazenar a urina até que ela
seja eliminada.

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

11. Analise a imagem.

Com base nas informações apresentadas na
imagem e em seus conhecimentos, é CORRETO
afirmar que:
a) o sistema tegumentar é considerado um dos

maiores órgãos do organismo.
b) o sangue circula somente pelo coração,

pulmão, rins, intestino e esôfago.
c) o sistema genital representado é sistema

reprodutor masculino.
d) as setas indicam a entrada e a saída de

excretas celulares.

12. O mergulho livre ou mergulho em apneia pode ser
muito perigoso se não praticado com
responsabilidade, pois, apesar da respiração poder
ser interrompida de forma voluntária, o controle dos
movimentos respiratórios é involuntário. Sobre o
mecanismo de controle da respiração, assinale a
alternativa correta:
a) Os movimentos respiratórios são controlados

pelo bulbo, órgão presente no tronco encefálico
humano. O bulbo aumenta a frequência dos
movimentos respiratórios quando há queda do
oxigênio sanguíneo.
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b) Os movimentos respiratórios são controlados
na ponte, órgão presente no cérebro humano.
A ponte aumenta a frequência dos movimentos
respiratórios quando há queda do oxigênio no
sangue.

c) Os movimentos respiratórios são controlados
pela ponte, órgão presente no cérebro humano.
A ponte aumenta a frequência dos movimentos
respiratórios quando há aumento do gás
carbônico sanguíneo.

d) Os movimentos respiratórios são controlados
pela ponte, órgão presente na medula espinal.
A ponte aumenta a frequência dos movimentos
respiratórios quando há queda do gás oxigênio
sanguíneo.

e) Os movimentos respiratórios são controlados
pelo bulbo, órgão presente no tronco encefálico
humano. O bulbo aumenta a frequência dos
movimentos respiratórios quando há queda do
pH sanguíneo.

 13. O coração de um mamífero possui uma completa
separação entre os ventrículos. Essa separação não
permite a mistura do sangue venoso com o sangue
arterial.
O esquema refere-se ao sistema circulatório dos
mamíferos.

Sobre esse esquema, podemos afirmar,
corretamente, que os números I, II, III e IV
representam, respectivamente,

14. Analise as seguintes informações:
I. O coração humano é divido internamente em 2

átrios e 2 ventrículos.
II. O sangue proveniente dos pulmões é rico em

gás carbônico.
III. O sangue que passa pelas válvulas segue,

obrigatoriamente, um único sentido.
IV. O sangue rico em oxigênio chega ao coração

pela veia cava superior e inferior.
V. O sangue pobre em oxigênio entra no coração

pelo átrio esquerdo.

Sobre o coração e o trajeto completo do sangue, são
corretas as afirmativas:
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II e IV apenas.
c) II e V apenas.
d) III e IV apenas.
e) I e III apenas.

15. No chamado doping sanguíneo, atletas retiram
determinado volume de sangue e o reintroduzem no
corpo, em momento próximo ao da competição.
Esse procedimento, que melhora o desempenho do
atleta, possibilita o aumento do seguinte parâmetro
sanguíneo:
a) número de eritrócitos
b) capacidade anaeróbia
c) agregação plaquetária
d) concentração de ácido lático
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Química
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
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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


