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Sapiens - SAP 7

Língua Portuguesa
1.

Com base no texto e de acordo com a variedade
padrão da língua escrita, é correto afirmar que:
01) o texto evidencia que a mãe não se preocupa

com o filho, apenas com o trabalho.
02) o texto é uma peça publicitária de uma marca

de alimentos veiculada na mídia para
problematizar a condição de gênero da mulher
em tempos de pandemia.

04) no contexto, o uso do verbo “estar” no presente
indica a ocupação da mãe naquele momento,
o verbo “entrar” no imperativo sinaliza uma
ordem e o verbo “ser” no futuro antecipa
respostas a questões que podem vir a ser
feitas.

08) trata-se de uma forma de interação produzida
por uma mãe em que se respondem a
perguntas que poderiam ser feitas durante a
jornada de trabalho remoto dela.

16) a mãe justifica que não fará almoço pois estará
em reunião.

32) o elenco de termos e frases desconexas como
“UMA FRUTA”, “NÃO” e “NO SEU QUARTO”
dificulta a compreensão da mensagem central.

64) o uso do advérbio “certamente” remete à ideia
de que a mãe é questionada frequentemente
sobre as mesmas coisas.

2. OS PORCOS
A Arthur Azevedo

Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida,
o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto
aos porcos para que o comessem.

O caso não era novo, nem a espantou, e que
ele havia de cumprir a promessa, sabia-o bem. Ela
mesma, lembrava-se, encontrara uma vez um braço
de criança entre as flores douradas do aboboral.
Aquilo, com certeza, tinha sido obra do pai.

Todo o tempo da gravidez pensou, numa
obsessão 1crudelíssima, 2torturante, naquele
bracinho 3nu, 4solto, 5frio, resto de um banquete
delicado, que a torpe voracidade dos animais
esquecera por cansaço e enfartamento.

Umbelina sentava-se horas inteiras na soleira
da porta, alisando com um pente vermelho de
celuloide o cabelo negro e corredio. Seguia assim,
preguiçosamente, com olhar agudo e vagaroso, as
linhas do horizonte, fugindo de fixar os porcos,
aqueles porcos malditos, que lhe rodeavam a casa
desde manhã até a noite.

ALMEIDA, Júlia Lopes de. Os porcos. In: ALMEIDA, Júlia Lopes de. Ânsia
eterna. Brasília: Senado Federal, 2019. p. 39.

Com base na leitura do texto, na obra Ânsia eterna,
de Júlia Lopes de Almeida, bem como no contexto
sócio-histórico e literário, é correto afirmar que:
01) o conto tem como protagonista uma mulher,

uma característica importante na produção
literária da autora.

02) no conto, é possível destacar a presença de
sentimentos conflituosos, como o desejo de
vingança do amante e o medo de amar o filho.

04) Umbelina detesta o pai por sua brutalidade,
mas respeita a vontade dele, entregando o filho
aos porcos após o parto.

08) a protagonista é retratada com traços de
animalidade, razão pela qual se revela incapaz
de amar alguém, inclusive o próprio filho.

16) o título do conto faz referência aos porcos que
vivem nos arredores da propriedade,
caracterizados como criaturas sobrenaturais
que necessitam de carne humana para
sobreviver.

32) os adjetivos “crudelíssima” (ref. 1) e “torturante”
(ref. 2) caracterizam os pensamentos da
protagonista; já “nu” (ref. 3), “solto” (ref. 4) e “frio”
(ref. 5) descrevem parte do corpo de uma
criança.
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3. Texto 1
[Fragmento 1]

Ainda esperei que fosse cair na seção dos
pensionistas; mas assim não foi. Entrei para a Pinel,
para a seção dos pobres, dos sem ninguém, para
aquela em que a imagem do que a Desgraça pode
sobre a vida dos homens é mais formidável e mais
cortante.

O mobiliário, o vestuário das camas, as camas
– tudo é de uma pobreza sem-par. O acúmulo dos
doentes, o sombrio da dependência que fica no andar
térreo e o pátio interno é quase ocupado pelo pavilhão
das latrinas de ambos os andares – tirando-lhe a
luz, tudo isso lhe dá má atmosfera de hospital, de
emanações de desinfetantes, uma morrinha terrível.
(p. 164)

[Fragmento 2]
Alguns não suportam roupa no corpo, às vezes

totalmente, outras vezes em parte. Na Seção Pinel,
num pátio que ficavam os mais insuportáveis, dez
por cento deles andava nu ou seminu. Esse pátio é a
coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à
pigmentação negra de uma grande parte dos doentes
aí recolhidos, a imagem que se fica dele, é que tudo
é negro. O negro é a cor mais cortante, mais
impressionante; e contemplando uma porção de
corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem
no nosso pensamento. É uma luz negra sobre as
coisas, na suposição de que, sob essa luz, o nosso
olhar pudesse ver alguma coisa. Aí é que há os
berradores; mas, como em toda a parte, são só os
seus gritos que enchem o ambiente. Eles são
relativamente poucos. (p. 168)

[Fragmento 3]
Não pude fumar um cigarro até ao fim. Vieram-

me chamar. Era um bom vizinho, negociante dos
subúrbios, humano e compassivo. Minha família
comprava na sua venda e, a bem dizer, foi dela que
saí da segunda vez para o hospício. Deu-me cigarros
e jornais. Conversamos dez minutos, e senti bem,
naquele homem simples, de pouca cultura, a piedade
profunda que lhe inspirava. Foi a segunda satisfação
que o hospício me dava. Havia bondade, simpatia de
homem para homem, independente de interesse e
parentesco. (p. 172)

LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. O cemitério dos vivos. In: LIMA
BARRETO, Afonso Henriques de. Diário do hospício; O cemitério dos vivos. São

Paulo: Companhia das Letras, 2017.

Texto 2

A carne
Intérprete: Elza Soares

Compositores: Marcelo Yuca / Seu Jorge / Ulisses Cappelletti

A carne mais barata do mercado é
a carne negra (5x)

Que vai de graça pro presídio
E para debaixo do plástico
Que vai de graça pro subemprego
E pros hospitais psiquiátricos

A carne mais barata do mercado é a
carne negra (5x)

Que fez e faz história
Segurando esse país no braço
O cabra aqui não se sente revoltado
Porque o revólver já está engatilhado
E o vingador é lento

Mas muito bem-intencionado
E esse país
Vai deixando todo mundo preto
E o cabelo esticado

Mas mesmo assim
Ainda guardo o direito
De algum antepassado da cor
Brigar sutilmente por respeito
Brigar bravamente por respeito
Brigar por justiça e por respeito
De algum antepassado da cor
Brigar, brigar, brigar

A carne mais barata do mercado é a carne
negra (5x)

Com base nos textos 1 e 2 e de acordo com a
variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar
que:
01) para a compreensão do texto 2, é necessária a

leitura prévia do texto 1.
02) o texto 2 denuncia a discriminação que

marginaliza negros e pobres já apontada no
texto 1.

04) o texto 2 faz uso da função poética da linguagem
na produção de uma letra de canção e o texto 1
traz fragmentos de narrativas típicas dos textos
argumentativos.

08) em “Brigar sutilmente por respeito” (linha 21),
seguido por “Brigar bravamente por respeito”
(linha 22), no texto 2, a progressão textual é
sustentada pela ideia da intensificação da luta
por respeito.
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16) no texto 2, em “O cabra aqui não se sente
revoltado” (linha 11), o sujeito da oração é um
substantivo feminino.

32) no texto 2, o termo “que” (linhas 03, 05 e 09)
tem a função de marcar a interrogação que
questiona o racismo.

64) o estribilho (linhas 01, 02, 07, 08, 26 e 27) critica
a objetificação do negro, tomado como coisa
de baixo valor para a sociedade.

4.

No segundo quadrinho, ao se substituir a conjunção
“quando” pela conjunção “se”, o texto do balão
assumiria a seguinte forma:
a) Se eu tiver vinte e um anos, a vida se abriria

para mim! Eu seria um homem! Uma pessoa
real! Eu seria um indivíduo!

b) Se eu tivesse vinte e um anos, a vida se abrirá
para mim! Eu vou ser um homem! Uma pessoa
real! Eu vou ser um indivíduo!

c) Se eu vou ter vinte e um anos, a vida se abriria
para mim! Eu seria um homem! Uma pessoa
real! Eu seria um indivíduo!

d) Se eu tivesse vinte e um anos, a vida se abriria
para mim! Eu seria um homem! Uma pessoa
real! Eu seria um indivíduo!

e) Se eu tivesse vinte e um anos, a vida se abrirá
para mim! Eu serei um homem! Uma pessoa
real! Eu serei um indivíduo!

5. Charge sobre coronavírus feita por jornal europeu
irrita China
China afirma que a charge excedeu o “limite ético da
liberdade de expressão”. Mais de 100 pessoas já
morreram no país por causa do coronavírus.

Uma charge divulgada nesta segunda-feira (27/
1/2020) pelo jornal 1dinamarquês Jyllands Posten
irritou as autoridades da China, ao substituir as
estrelas da bandeira do país 2asiático por moléculas
do coronavírus. A embaixada chinesa na Dinamarca
afirmou que o desenho é um “insulto à China, que
fere o povo 3chinês”.

O surto do coronavírus teve início na China. Mais
de 100 pessoas já morreram no 4país e outras 4.500
estão infectadas pela doença. A embaixada chinesa
argumentou que a charge excedeu o “limite 5ético da
liberdade de expressão”. Por isso, a entidade exigiu
que o jornal e o cartunista, Niels Bo Bojesen,
realizassem uma desculpa 6pública ao povo chinês.

Contudo, o editor do jornal, Jacob Nybroe,
declarou nesta terça-feira (28/1/2020) que “não
podemos nos desculpar por algo que não achamos
que está errado. Não temos a intenção de humilhar,
nem de brincar, e não acreditamos que a charge a
tenha”.
Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2020-01-28/charge-sobre-
coronavirus-feita-por-jornal-europeu-irrita-china.html. [Adaptado]. Acesso em: 20 out. 2021.

Com base no texto e de acordo com a variedade
padrão da língua escrita, é correto afirmar que:
01) a interpretação da charge depende do contexto

das informações noticiadas a partir do
surgimento do coronavírus.

02) a charge produzida pelo jornal dinamarquês
Jyllands Posten e reproduzida no início da
matéria jornalística é composta de linguagem
verbal e não verbal.

04) o texto traz uma notícia cuja informação principal
é o surgimento do surto de coronavírus na
China.

08) o diretor do jornal dinamarquês Jyllands Posten
desculpou-se pela publicação da charge
alegando não ter a intenção de humilhar
tampouco de brincar com a nação chinesa.
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16) a palavra “coronavírus” é formada por derivação.
32) a acentuação gráfica das palavras “asiático” (ref.

2), “ético” (ref. 5) e “pública” (ref. 6) obedece à
regra das proparoxítonas; já a de “dinamarquês”
(ref. 1), “chinês” (ref. 3) e “país” (ref. 4) segue as
regras das oxítonas.

6. Dentre as palavras destacadas, é um advérbio:
a) Desculpe-me... mas sente-se mal?
b) Da família, só elas duas estão vivas.
c) Afinal, não tenho culpa do ocorrido.
d) Por que você não veio à festa?
e) Até Maria chegou atrasada.

7.

O teor crítico da charge decorre da união de vários
elementos, que se complementam no ato da leitura,
levando o leitor à reflexão. Considerando-se isso,
assinale V para as proposições verdadeiras e F para
as falsas. A seguir, marque a sequência correta.
(     ) O duplo sentido presente no termo “consumo”,

que pode ser lido como substantivo ou como
verbo, não tem relevância para a interpretação
da charge.

(     ) A pontuação na fala dos personagens –
exclamação nos 2 primeiros quadrinhos e
reticências no último – poderia ser substituída
por ponto final, sem alteração do sentido global
da charge.

(     ) A informação visual permite estabelecer a
diferença entre o que é nomeado como
“orgânico” na primeira e na terceira cenas.

(     ) No último quadrinho, a referência ao dado da
ONU enfatiza a desigualdade do personagem
deste quadrinho em relação aos anteriores.

a) V, F, V, F
b) F, V, F, V
c) V, V, F, F
d) F, F, V, V

8. Em relação ao emprego do pronome relativo, marque
C para certo e E para errado. Em seguida, assinale a
alternativa com a sequência correta.
(     ) Quero apresentar-lhe a filha cuja a mãe dela foi

eleita a Mãe do Ano.
(     ) Posso saber o motivo que você desistiu de

concorrer àquele prêmio tão sonhado?
(     ) O futebol é o esporte pelo qual os homens

brasileiros mais se interessam.
(     ) As dificuldades por que passamos servem para

nos tornar mais fortes na caminhada.

a) E - C - C - C
b) C - C - E - E
c) E - E - C - C
d) C - E - E - E

9. Avalie as afirmações entre parênteses sobre os
substantivos em destaque.
I. Das toalhas do enxoval não se via mais sinal

do bordado. (Coletivo: conjunto de objetos de
noivas, de estudantes, etc.)

II. Ver a pequenina borboleta era símbolo de
casamento à vista. (Sobrecomum: usado
somente no feminino.)

III. Para o ator, interpretar cada personagem é
sempre um desafio. (Classifica-se como
masculino e feminino.)

IV. O público tem glamorizado os vilões de
novelas. (Outra forma de plural é vilãos.)

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

10. Observe o enunciado abaixo:

De acordo com o texto, analise as afirmações abaixo:
I. “O” é um artigo definido e seu valor semântico

é de notoriedade.
II. “O” é um artigo indefinido e seu valor semântico

é de generalização.
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III. “Ele” é um pronome e o termo “é” é um verbo
não nocional.

IV. A expressão “cara” é característica da
linguagem informal.

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

11. Todas as opções abaixo mostram palavras formadas
com a ajuda do sufixo -ada; assinale a opção em
que esse sufixo tem o mesmo valor semântico.
a) martelada / panelada / entrada.
b) garotada / livralhada / cusparada.
c) cacetada / bordoada / meninada.
d) marmelada / estada / goiabada.
e) caldeirada / bacalhoada / feijoada.

12. Assinale a alternativa que apresenta o correto
significado da palavra, considerando-se o prefixo
destacado.
a) inframencionado: mencionado acima
b) anteclássico: contrário ao clássico
c) introspectivo: voltado para fora
d) postergar: deixar para depois

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

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

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

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

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

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

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

14. As experiências concretistas não ficaram restritas à
poesia, mas atingiram diversas áreas da sociedade,
entre elas a propaganda. Assim, muitas das
características do Movimento Concretista, recorrentes
na poesia, também aparecem nas propagandas,
principalmente em anúncios publicitários atuais. Tais
influências são facilmente percebidas, por exemplo,
no seguinte anúncio, de uma rede de academia
brasileira.

Texto adaptado de informações coletadas em: CABRAL, Gladir da Silva e DAMAZIO,
Lucas Pereira. As influências do movimento concretista na linguagem publicitária.
Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/lumina/article/view/21170/11513.
Acesso em: 03 jun. 2021.

Analisando algumas relações lógico-semânticas
presentes no texto, assinale a alternativa CORRETA.
a) No trecho: “As experiências concretistas não

ficaram restritas à poesia, mas atingiram
diversas áreas da sociedade”, o termo
destacado tem valor concessivo.

b) O trecho “Assim, muitas das características do
Movimento Concretista, recorrentes na poesia,
também aparecem nas propagandas” é
introduzido por um conectivo de valor temporal.

c) No trecho: “Tais influências são facilmente
percebidas”, o segmento destacado se refere
a ideias subsequentes, que ainda vão ser
colocadas no texto.
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d) No anúncio, os enunciados que se iniciam por
“Se você for...” indicam causalidade, e a
consequência aparece de maneira explícita:
“suas amigas perdoam”.

e) No último enunciado do anúncio (“Agora,
experimente ser magra.”), o conectivo “agora”
não tem valor temporal, mas indica uma
mudança na linha argumentativa do texto.

15. São exemplos de verbos irregulares, exceto:
a) Restrinjo a passagem de alunos por aqui a

partir de hoje.
b) Quando tinha três anos, já media um metro.
c) Todos os anos, ela me dava um presente
d) Minha mãe faz bolos deliciosos.
e) Nós pedimos uma pizza.

Espanhol
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

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

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

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

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

También está el nadador competitivo Michael
Phelps, el medallista olímpico más condecorado de todos
los tiempos con 23 medallas de oro, tres de plata y dos
de bronce ganadas a través de cinco Juegos Olímpicos
de Verano distintos. Phelps también ha luchado con su
salud mental, revelando que ha batallado la depresión y
el abuso del alcohol y las drogas por años e incluso ha
tenido pensamientos suicidas.

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

2021. Adaptado.

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

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

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 5 QUESTÕES:

Salvar la capa de ozono ha reducido también el
calentamiento global

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

ANNA JOVER
AUCKLAND

En el año 2003, Kofi Annan, entonces
secretario general de Naciones Unidas, definió el
protocolo de Montreal como “quizás el acuerdo ambiental
internacional con más éxito 1hasta ahora”. Creado en
1987, este tratado decretó la eliminación de las sustancias
que agotan la capa de ozono (SAO), un total de 96
productos químicos utilizados en aerosoles y
refrigeración, que estaban causando un 2agujero en la
capa de la estratosfera que protege la Tierra de los rayos
ultravioleta.
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El protocolo de Montreal se firmó para
proteger la vida en la Tierra y, también la salud humana,
puesto que los rayos UV de los que esa capa nos protege
pueden causar cáncer de piel. Ahora, un estudio conjunto
de científicos del Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados
Unidos revela que el tratado también ha tenido un papel
vital en la lucha contra el cambio climático y 3ha ralentizado
el calentamiento global. Proteger la capa de ozono ha
impedido que la radiación ultravioleta dañara el tejido de
los árboles y plantas de nuestro planeta, limitando la
fotosíntesis y, por tanto, la capacidad de la biosfera de
absorber toneladas de dióxido de carbono de la
atmósfera. El estudio ha sido publicado en la prestigiosa
revista Nature, con el científico climático Paul Young
(Universidad de Lancaster) al frente de la investigación:
“La conclusión del estudio es que, a finales de este siglo,
4alrededor del año 2100, el exceso de dióxido de carbono
que hubiera llegado a la atmósfera habría causado el
incremento de 0,8 grados en la temperatura terrestre.
Pero además, los SAO también son gases de 5efecto
invernadero, o sea que ellos solos hubieran
desencadenado 1,7 grados más”. El científico explica que,
si sumamos estas dos cifras, el estudio concluye que el
protocolo de Montreal ha evitado 2,5 grados adicionales
de calentamiento global. Este protocolo es el único texto
de la ONU que ha sido ratificado por todos los países del
mundo y, gracias a él y a sus posteriores enmiendas, la
capa de ozono está en proceso de recuperación. […)

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

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

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

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

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

5. (Upf 2022)  En español, es posible sustituir la
expresión “ha ralentizado” (ref. 3), sin pérdida de
sentido, por:
a) ha rallado.
b) ha inferido.
c) ha disminuido.
d) ha aumentado.
e) ha prohibido.

6. (Upf 2022)  Según fue empleada, la palabra
“alrededor” (ref. 4) expresa una idea de:
a) Exactitud.
b) Certidumbre.
c) Fecha exacta.
d) Negación.
e) Fecha aproximada.

7. (Upf 2022)  Es posible comprender, en portugués, la
expresión “agujero en la capa” (ref. 2), cómo:
a) Agulha na capa.
b) Buraco na camada.
c) Buraco no país.
d) Buraco nos raios solares.
e) Agulha fina na capa.
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Six things I learned from riding in a Google self-
driving car

1 - Human beings are terrible drivers.
We drink. We doze. We text. In the US, 30,000 people
die from automobile accidents every year. Traffic
crashes are the primary cause of death worldwide for
people aged 15-24, and during a crash, 40% of drivers
never even hit the brakes. We’re flawed organisms,
barreling around at high speeds in vessels covered
in glass, metal, distraction, and death. This is one of
Google’s “moonshots” – to remove human error from
a job which, for the past hundred years, has been
entirely human.

2 - Google self-driving cars are timid.

The car we rode in did not strike me as dangerous. It
drove slowly and deliberately, and I got the impression
that it’s more likely to annoy other drivers than to harm
them.

In the early versions they tested on closed courses,
the vehicles were programmed to be highly
aggressive. Apparently during these tests, which
involved obstacle courses full of traffic cones and
inflatable crash-test objects, there were a lot of
screeching brakes, roaring engines and terrified
interns.

3 - They’re cute.

Google’s new fleet was intentionally designed to look
adorable. Our brains are hardwired to treat inanimate
(or animate) objects with greater care, caution, and
reverence when they resemble a living thing. By turning
self-driving cars into an adorable Skynet Marshmallow
Bumper Bots, Google hopes to spiritually disarm other
drivers. I also suspect the cuteness is used to quell
some of the road rage that might emerge from being
stuck behind one of these things. They’re intended
as moderate-distance couriers, not open-road
warriors, so their max speed is 25 miles per hour.

4 - It’s not done and it’s not perfect.

Some of the scenarios autonomous vehicles have
the most trouble with are the same human beings
have the most trouble with, such as traversing four-
way stops or handling a yellow light.

The cars use a mixture of 3D laser-mapping, GPS,
and radar to analyze and interpret their surroundings,
and the latest versions are fully electric with a range
of about 100 miles.

Despite the advantages over a human being in certain
scenarios, however, these cars still aren’t ready for
the real world. They can’t drive in the snow or heavy
rain, and there’s a variety of complex situations they
do not process well, such as passing through a

construction zone. Google is hoping that, eventually,
the cars will be able to handle all of this as well (or
better) than a human could.

5 - I want this technology to succeed, like… yesterday.

I’m biased. Earlier this year my mom had a stroke. It
damaged the visual cortex of her brain, and her vision
was impaired to the point that she’ll probably never
drive again. This reduced her from a fully-functional,
independent human being with a career and a buzzing
social life into someone who is homebound, disabled,
and powerless.

When discussing self-driving cars, people tend to ask
many superficial questions. They ignore that 45% of
disabled people in the US still work. They ignore that
95% of a car’s lifetime is spent parked. They ignore
how this technology could transform the lives of the
elderly, or eradicate the need for parking lots or
garages or gas stations. They dismiss the entire
concept because they don’t think a computer could
ever be as good at merging on the freeway as they
are. They ignore the great, big, beautiful picture: that
this technology could make our lives so much better.

6 - It wasn’t an exhilarating ride, and that’s a good thing.

Riding in a self-driving car is not the cybernetic thrill
ride one might expect. The car drives like a person,
and after a few minutes you forget that you’re being
driven autonomously. You forget that a robot is
differentiating cars from pedestrians from mopeds
from raccoons. You forget that millions of photons are
being fired from a laser and interpreting, processing,
and reacting to the hand signals of a cyclist. You forget
that instead of an organic brain, which has had
millions of years to evolve the cognitive ability to fumble
its way through a four-way stop, you’re being piloted
by an artificial one, which was birthed in less than a
decade.

The unfortunate part of something this transformative
is the inevitable, ardent stupidity which is going to
erupt from the general public. Even if in a few years
self-driving cars are proven to be ten times safer than
human-operated cars, all it’s going to take is one tragic
accident and the public is going to lose their minds.
There will be outrage. There will be politicizing. There
will be hashtags.

I say look at the bigger picture. All the self-driving cars
currently on the road learn from one another, and
possess 40 years of driving experience. And this
technology is still in its infancy.

(Adapted from: <http://theoatmeal.com/blog/google_self_driving_car>. 21/08/2016.)

Inglês
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1. Consider the following:
1. Drinking before driving.
2. Sending a written message while driving.
3. Sleeping for a short period of time.
4. Hitting the brakes.
5. Speeding up.

According to the text, some human mistakes that
happen before or during a car accident are:
a) 1 and 3 only.
b) 1, 2 and 4 only.
c) 2, 4 and 5 only.
d) 3, 4 and 5 only.
e) 1, 2, 3 and 5 only.

2. According to the author:
a) elderly human beings tend to drive better than

autonomous vehicles.
b) during early tests, many animals and cyclists

were hit and hurt by autonomous cars.
c) radar, GPS and 3D laser-mapping are used in

Google’s self-driving vehicles.
d) self-driving cars were responsible for 30,000

deaths in the US last year.
e) the new technology proposed by Google for cars

has been tested for more than 40 years.

3. Based on the reading, mark the correct alternative.
a) the author’s mother suffered an accident while

on a self-driving car.
b) self-driving vehicles have caused more tragic

traffic accidents than cars driven by men.
c) traffic accidents are the main cause of young

people’s death around the world.
d) the new Google autonomous car is still too

aggressive to be used on open roads.
e) more than 50% of the people who are still at

work were impaired in car accidents and are
unable to drive.

4. Consider the following characteristics of the new
Google self-driving car:
1. It runs on batteries and petrol.
2. It can be used in extreme weather conditions.
3. It has a design which requires further

modifications.
4. It can reach the speed of 25 miles per hour.

Mark the correct alternative.
a) Only 1 is correct.
b) Only 1 and 4 are correct.
c) Only 3 and 4 are correct.
d) Only 1, 2 and 3 are correct.
e) Only 2, 3 and 4 are correct.

5. The text points out that the design of the self-driving
car is deliberately attractive because:
a) Google expects to neutralize their possible

competitors.
b) people tend to behave positively towards things

that look like alive things.
c) young people enjoy driving attractive brand new

models.
d) other drivers might not surpass these

autonomous cars on the road.
e) their appearance may help people who suffered

accidents overcome their fears.

6. Based on the text, it is correct to affirm that the author:
a) denies the advantages of self-driving vehicles.
b) admits the new type of car will receive severe

criticism.
c) wants to buy his mother an autonomous vehicle

in the future.
d) was an intern working in Google’s new self-

driving vehicle project.
e) believes the new self-driving cars need human

support on highways.

TEXTO: 3 - Comuns às questões: 7 e 8
01 As an athlete who has been involved in doping

procedures 02 for years – and who came close to ______
tests – I feel 03 compelled to defend cyclist Lizzie Armitstead.
It might not 04 be an ideal moment to speak up in support
of an athlete 05 who has been viewed suspiciously by her
fellow Olympians 06 but I’ve been spurred into action after
reading so many 07 people, many of whom love to
sensationalise, offering 08 their opinions on Lizzie
Armitstead’s missed drugs tests. A 09 depressingly dark
cloud lingers over the sporting world at 10 present – and
many athletes and associations are cheating 11 more than
ever – but it’s worth ______ another side of the12 story
before reaching a suspicious conclusion.

13 My own hunch is that she is not a doping cheat
and that 14 she made a mistake. Something that has not
often been 15 noted in reflections of commentators over
the past weeks 16 is that in 2016 alone Armitstead faced
16 tests and all of 17 them were clean. I have been tested
in all sorts of situations 18 over the years, some more
intrusive than others. Every 19 athlete has their favourite
______ story. One of mine that 20 springs to mind was
after a last-eight match in Delhi in 21 2010. We finished
gone midnight after two hours of play 22 and I was whisked
off as high as a kite (not on drugs I 23 should add) and
exhausted to sit and wait. Luckily for me, 24 England physio
Phil Newton generously stayed with me 25 for support.
Time was crucial and every minute that ticked 26 by made
a dent in the recovery and preparation for the 27 medal
match the following day. I finally put my head on a 28 pillow
just after 5am.
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29 Without that test I would have benefitted from two
more vital 30 hours in the sack. It’s part of the deal though
and, if that’s 31 the biggest of my issues in life then I’m OK.
I had worked 32 so hard for the event for many months and
years, and the 33 early hours of that morning were a mess.
During my career 34 I have also intermittently been on the
same “whereabouts” 35 programme as Armitstead and it
is hard to keep tabs on. 36 We give our availability at an
address for one hour every 37 day and the testers can
knock on that door whenever 38 they want outside of that. If
they arrive outside the given 39 hour and you’re not there
that’s OK. But if they arrive on 40 your given hour, you must
be there and proceed to give 41 a sample – sometimes
blood and urine, but always urine.

42 I’m painting this picture from my own experience
not to selfindulge 43 but to give you a snapshot of a fairly
strange and 44 surreal aspect of an athlete’s life. Strangers
have to come 45 into our private homes to watch us
exposing ourselves 46 during the procedures of the test
because some people 47 are willing to cheat. This must
be done, but perhaps it’s 48 important to consider this
information before you make 49 conclusions about
Armitstead’s case.

Adapted from: https://www.theguardian.com/sport/willstrop-sworld/
2016/aug/18/rio-2016-olympics-cycling-drugs-lizzie-armitstead

7. After reading text, one can conclude the author’s
intention is to
a) confirm athletes’ use of drugs.
b) defend one athlete’s use of drugs.
c) call athletes’ attention to dangerous drugs.
d) inform people about athletes’ hard routines.
e) attract people’s attention to one athlete’s

lifestyle.

8. Consider the statements below and mark T (True) or
F (False), according to the text.
(    ) Armitstead’s peers doubt she has been clean

for competing.
(    ) The author states throughout the text that he is

not in favor of drug tests.
(    ) The author is grateful he is no longer subjected

to drug tests.
(    ) Olympic athletes end up carrying a burden

because of cheaters.

The alternative that shows the top-down correct
sequence is:
a) F – T – T – F
b) F – F – T – T
c) T – F – F – T
d T – T – F – T
e) T – F – T – F

1.   Texto 1

Quem deixa o trato pastoril, amado,
Pela ingrata, civil correspondência,
Ou desconhece o rosto da violência,
Ou do retiro a paz não tem provado.
Que bem é ver nos campos, trasladado
No gênio do Pastor, o da inocência!
E que mal é no trato, e na aparência
Ver sempre o cortesão dissimulado.
Ali respira amor sinceridade;
Aqui sempre a traição seu rosto encobre:
Um só trata a mentira, outro a verdade.
[...]

COSTA, Cláudio Manuel da. Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Excertos.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000040.pdf>

Acesso em: 05 jul. 2021.

Texto 2

Sou Pastor; não te nego; os meus montados
São esses, que aí vês; vivo contente
Ao trazer entre a relva florescente
A doce companhia dos meus gados;

Ali me ouvem os troncos namorados,
Em que se transformou a antiga gente;
Qualquer deles o seu estrago sente;
Como eu sinto também os meus cuidados.
[...]

COSTA, Cláudio Manuel da. Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Excertos.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000040.pdf>

Acesso em: 05 jul. 2021.



11

Sapiens - SAP 7

Texto 3

Enquanto pasta, alegre, o manso gado,
Minha bela Marília, nos sentemos
À sombra deste cedro levantado.
Um pouco meditemos
Na regular beleza,
Que em tudo quanto vive, nos descobre
A sábia Natureza.

GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. São Paulo: DCL, 2010. Excertos.

Texto 4

Com base na leitura dos Textos 1, 2, 3 e 4, e
considerando as características do Arcadismo
no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.

a) O Arcadismo retomou temas conflituosos do
Classicismo, conforme ilustra o Texto 1, o qual
apresenta linguagem rebuscada na
representação do “fugere urbem” (“fugir da
cidade”) e do conflito existencial do eu lírico
quanto às antíteses pobreza e riqueza,
representativas das imagens campo e cidade,
respectivamente.

b) Os Textos 2 e 3 exploram a temática do “carpe
diem” (“aproveitar o dia”) na representação de
imagens bucólicas da natureza e da figura
feminina, por meio do Cultismo e do
Conceptismo, marcantes na poesia árcade
brasileira.

c) Os Textos 1, 2, 3 e 4 dialogam na
representação do “locus amoenus” (“lugar
ameno”), do “carpe diem” (“aproveitar o dia”) e
do “inutilia truncat” (“cortar as inutilidades”), na
imagem da natureza como local mítico, calmo
e inatingível.

d) A natureza apresenta-se como local calmo e
sereno, onde os pastores e as suas musas
inspiradoras desfrutam da tranquilidade da vida
no campo, conforme se nota nos Textos 3 e 4.

e) Os Textos 1, 2 e 3 são exemplos da poesia
árcade conceptista e neoclássica, com
linguagem figurada composta por antíteses e
hipérbatos na representação da natureza
bucólica como espaço utópico.

2. Soneto XLVI
Cláudio Manuel da Costa (1729-1789)

Não vês, Lise, brincar esse menino
Com aquela avezinha? Estende o braço,
Deixa-a fugir, mas apertando o laço,
A condena outra vez ao seu destino.
Nessa mesma figura, eu imagino,
Tens minha liberdade, pois ao passo
Que cuido que estou livre do embaraço,
Então me prende mais meu desatino.

Em um contínuo giro o pensamento
Tanto a precipitar-me se encaminha,
Que não vejo onde pare o meu tormento.

Mas fora menos mal esta ânsia minha,
Se me faltasse a mim o entendimento,
Como falta a razão a esta avezinha.

(COSTA, Cláudio Manoel da. Poemas. São Paulo : Editora Cultrix, 1966, p. 21)

O poema de Claudio Manuel da Costa, expoente do
Arcadismo brasileiro, tem como efeito de sentido um
tom de:
a) resignação.
b) ressentimento.
c) consternação.
d) letargia.
e) lamento.

3.

A obra Paisagem italiana (1805), do pintor alemão
Jakob Philipp Hackert (1737-1807), remete,
sobretudo, ao ideário do
a) Realismo.
b) Romantismo.
c) Arcadismo.
d) Barroco.
e) Naturalismo.
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4.

A obra Prisão de Tiradentes (datada de 1914), do
pintor brasileiro Antônio Parreiras (1860-1937),
remete a evento histórico relacionado ao seguinte
movimento literário brasileiro:
a) Barroco.
b) Arcadismo.
c) Romantismo.
d) Realismo.
e) Modernismo.

5.
Leia a posteridade, ó pátrio Rio,
Em meus versos teu nome celebrado,
Por que vejas uma hora despertado
O sono vil do esquecimento frio:

Não vês nas tuas margens o sombrio,
Fresco assento de um álamo copado;
Não vês ninfa cantar, pastar o gado
Na tarde clara do calmoso estio.

Turvo banhando as pálidas areias
Nas porções do riquíssimo tesouro
O vasto campo da ambição recreias.

Que de seus raios o planeta louro
Enriquecendo o influxo em tuas veias,
Quanto em chamas fecunda, brota em ouro.

COSTA, C. M. Obras poéticas de Glauceste Satúrnio.
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 8 out. 2015.

A concepção árcade de Cláudio Manuel da Costa
registra sinais de seu contexto histórico, refletidos
no soneto por um eu lírico que
a) busca o seu reconhecimento literário entre as

gerações futuras.
b) contempla com sentimento de cumplicidade a

natureza e o pastoreio.
c) lamenta os efeitos produzidos pelos atos de

cobiça e pela indiferença.
d) encontra na simplicidade das imagens a

expressão do equilíbrio e da razão.
e) recorre a elementos mitológicos da cultura

clássica como símbolos da terra.

6.   O lema do carpe diem sintetiza expressivamente o
motivo de se aproveitar o presente, já que o futuro é
incerto. Tal lema manifesta-se mais explicitamente
nos seguintes versos de Tomás Antônio Gonzaga:
a) Ah! socorre, Amor, socorreAo mais grato

empenho meu!Voa sobre os Astros, voa,Traze-
me as tintas do Céu.

b) Depois que representoPor largo espaço a
imagem de um defunto,Movo os membros,
suspiro,E onde estou pergunto.

c) É bom, minha Marília, é bom ser donoDe um
rebanho, que cubra monte e prado;Porém, gentil
pastora, o teu agradoVale mais que um rebanho,
e mais que um trono.

d) Se algum dia me vires desta sorte,Vê que assim
me não pôs a mão dos anos:Os trabalhos,
Marília, os sentimentosFazem os mesmos
danos.

e) Ah! enquanto os Destinos impiedososNão
voltam contra nós a face irada,Façamos, sim,
façamos, doce amada,Os nossos breves dias
mais ditosos.

7.   Tu não verás, Marília, cem cativos
tirarem o cascalho e a rica terra,
ou dos cercos dos rios caudalosos,
ou da minada Serra.

Não verás separar ao hábil negro
do pesado esmeril a grossa areia,
e já brilharem os granetes de ouro
no fundo da bateia.

Não verás derrubar os virgens matos,
queimar as capoeiras inda novas,
servir de adubo à terra a fértil cinza,
lançar os grãos nas covas.

Não verás enrolar negros pacotes
das secas folhas do cheiroso fumo;
nem espremer entre as dentadas rodas
da doce cana o sumo.

Verás em cima da espaçosa mesa
altos volumes de enredados feitos;
ver-me-ás folhear os grandes livros
e decidir os pleitos.

Enquanto revolver os meus Consultos,
tu me farás gostosa companhia,
lendo os fastos da sábia, mestra História,
e os cantos da Poesia.
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Lerás em alta voz, a imagem bela;
Eu, vendo que lhe dás o justo apreço,
Gostoso tornarei a ler de novo
O cansado processo.

Se encontrares louvada uma beleza,
Marília, não lhe invejes a ventura,
Que tens quem leve à mais remota idade
A tua formosura.

Tomás Antônio Gonzaga - Lira III
Disponível em: 100 poemas essenciais da Língua Portuguesa (org. Carlos Figueiredo)

Vocabulário de apoio:
Granete: pequeno grão; pequena quantidade de metal
Bateia: gamela afunilada de madeira onde se lavam
minérios
Fasto: magnificência; pompa.

É característica do Arcadismo, observada no poema,
a
a) opção pela linguagem rebuscada como

expressão.
b) apresentação da mulher amada como vocativo.
c) escolha pela Arcádia como cenário.
d) indecisão do pastor como eu lírico.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o soneto “VII”, de Cláudio Manuel da Costa,

para responder à(s) questão(ões) a seguir.

Onde estou? Este sítio desconheço:
Quem fez tão diferente aquele prado?
Tudo outra natureza tem tomado,
E em contemplá-lo, tímido, esmoreço.

Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço
De estar a ela um dia reclinado;
Ali em vale um monte está mudado:
Quanto pode dos anos o progresso!

Árvores aqui vi tão florescentes,
Que faziam perpétua a primavera:
Nem troncos vejo agora decadentes.

Eu me engano: a região esta não era;
Mas que venho a estranhar, se estão presentes
Meus males, com que tudo degenera!

(Cláudio Manuel da Costa. Obras, 2002.)

8.   O tom predominante no soneto é de
a) ingenuidade.
b) apatia.
c) ira.
d) ironia.
e) perplexidade.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
O texto abaixo é uma das liras que integram Marília

de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga.

1. Em uma frondosa
Roseira se abria
Um negro botão!
Marília adorada
O pé lhe torcia
Com a branca mão.

2. Nas folhas viçosas
A abelha enraivada
O corpo escondeu.
Tocou-lhe Marília,
Na mão descuidada
A fera mordeu.

3. Apenas lhe morde,
Marília, gritando,
Co dedo fugiu.
Amor, que no bosque
Estava brincando,
Aos ais acudiu.

4. Mal viu a rotura,
E o sangue espargido,
Que a Deusa mostrou,
Risonho beijando
O dedo ofendido,
Assim lhe falou:

5. Se tu por tão pouco
O pranto desatas,
Ah! dá-me atenção:
E como daquele,
Que feres e matas,
Não tens compaixão?

(GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu
& Cartas Chilenas. 10. ed. São Paulo: Ática, 2011.)
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9. Neste poema,
I. há o relato de um episódio vivido por Marília:

após ser ferida por uma abelha, ela é socorrida
pelo Amor.

II. o Amor é personificado em uma deidade que
dirige a Marília uma pequena censura amorosa.

III. a censura que o Amor faz a Marília é um artificio
por meio do qual o sujeito lírico, indiretamente,
dirige a ela uma queixa amorosa.

IV. o propósito maior do poema surge, no final, no
lamento que o sujeito lírico dirige à amada, que
parece fazê-lo sofrer.

Estão corretas:
a) I, II e III apenas.
b) I, II e IV apenas.
c) I e III apenas.
d) II, III e IV apenas.
e) todas

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o soneto “LXXII”, de Cláudio Manuel da Costa

(1729-1789), para responder à(s) questão(ões).

Já rompe, Nise, a matutina Aurora
O negro manto, com que a noite escura,
Sufocando do Sol a face pura,
Tinha escondido a chama brilhadora.

Que alegre, que suave, que sonora
Aquela fontezinha aqui murmura!
E nestes campos cheios de verdura
Que avultado o prazer tanto melhora!

Só minha alma em fatal melancolia,
Por te não poder ver, Nise adorada,
Não sabe inda que coisa é alegria;

E a suavidade do prazer trocada
Tanto mais aborrece a luz do dia,
Quanto a sombra da noite mais lhe agrada.

(Cláudio Manuel da Costa. Obras, 2002.)

10. O termo que melhor descreve o estado de espírito do
eu lírico é
a) entediado.
b) assustado.
c) indignado.
d) triste.
e) otimista.

11. Do século XVI até meados do século XVIII, duas
manifestações estéticas são de extrema relevância
para a formação da literatura brasileira: o Barroco e o
Arcadismo. Para refletir sobre esses dois momentos
e responder à questão, leia os textos a seguir.

Texto 1

Discreta, e formosíssima Maria,
Enquanto estamos vendo claramente
Na vossa ardente vista o sol ardente,
E na rosada face a Aurora fria.

Enquanto pois produz, enquanto cria
Essa esfera gentil, mina excelente
No cabelo o metal mais reluzente,
E na boca a mais fina pedraria.

Gozai, gozai da flor da formosura,
Antes que o frio da madura idade
Tronco deixe despido, o que é verdura.

Que passado o zenith da mocidade,
Sem a noite encontrar da sepultura,
É cada dia ocaso da beldade.

(Gregório de Matos)

Texto 2
Brandas ribeiras, quanto estou contente
De ver-nos outra vez, se isto é verdade!
Quanto me alegra ouvir a suavidade,
Com que Fílis entoa a voz cadente!

Os rebanhos, o gado, o campo, a gente,
Tudo me está causando novidade:
Oh como é certo, que a cruel saudade
Faz tudo, do que foi, mui diferente!

Recebei (eu vos peço) um desgraçado,
Que andou té agora por incerto giro
Correndo sempre atrás do seu cuidado:

Este pranto, estes ais, com que respiro,
Podendo comover o vosso agrado,
Façam digno de vós o meu suspiro.

(Cláudio Manoel da Costa)
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Sobre os textos 1 e 2 e seus respectivos autores,
analise as seguintes proposições.
I. Pode-se afirmar que uma das características

do Barroco, presente no texto 1, é o tema da
efemeridade da vida, como pode ser percebido
no primeiro terceto.

II. Gregório de Matos foi um repentista, que sabia
improvisar; um menestrel baiano que buscava
inspiração no cotidiano, nas circunstâncias da
vida, quer seja pelo êxtase religioso quer pelo
afetivo.

III. O texto 1 é marcado pela temática do Carpe
Diem, característica notável também do
Barroco.

IV. O texto 2 tem sua temática ligada ao
pastoralismo, ao bucolismo e remete à
mitologia grega.

V. Cláudio Manoel da Costa, cujo nome pastoral
é Glauceste Satúrnio, tem forte influência dos
padrões cultistas, elevada inventividade lírica e
deseja exprimir a realidade de seu país.

Estão CORRETAS, apenas:
a) I, II, III e IV.
b) II, III, IV e V.
c) I, II e V.
d) III e IV.
e) II e V.

12.   Predomina neste movimento uma tônica mais
cosmopolita, intimamente ligada às modas literárias
da Europa, desejando pertencer ao mesmo passado
cultural e seguir os mesmos modelos, o que permitiu
incorporar os produtos intelectuais da colônia inculta
ao universo das formas superiores de expressão. Ao
lado disso, tal movimento continuou os esboços
particularistas que vinham do passado local, dando
importância relevante tanto ao índio e ao contato de
culturas, quanto à descrição da natureza, mesmo que
fosse em termos clássicos.

(Antonio Candido. Iniciação à literatura brasileira, 2010. Adaptado.)

Tal comentário refere-se ao seguinte movimento
literário brasileiro:
a) Romantismo.
b) Classicismo.
c) Naturalismo.
d) Barroco.
e) Arcadismo.

13. Considere as afirmações a seguir em relação ao
período de formação da literatura brasileira.
I. Ao longo do século XVI, a literatura brasileira é

formada, predominantemente, por textos
informativos sobre a natureza e o homem
brasileiro, escritos por viajantes e missionários
europeus.

II. Nos séculos XVII e XVIII, verificam-se influências
do Barroco europeu na incipiente literatura
brasileira e, também, nas artes plásticas e na
música nacionais, sendo que as produções
relativamente originais dessas últimas artes
permitem que se fale de um “Barroco
brasileiro”.

III. De meados do século XVIII até a eclosão do
Romantismo, na primeira metade do século XIX,
o estilo literário dominante nas letras nacionais
é o Arcadismo, caracterizado por uma oposição
sistemática ao avanço do racionalismo
iluminista, cuja influência busca neutralizar
através da celebração da natureza e da vida no
campo.

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

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

A(s) questão(ões) a seguir referem-se ao texto abaixo.

Que diversas que são, Marília, as horas,
que passo na masmorra imunda e feia,
dessas horas felizes, já passadas
na tua pátria aldeia!

Então eu me ajuntava com Glauceste;
e à sombra de alto cedro na campina
eu versos te compunha, e ele os compunha
à sua cara Eulina.

Cada qual o seu canto aos astros leva;
de exceder um ao outro qualquer trata;
o eco agora diz: Marília terna;
e logo: Eulina ingrata.

Deixam os mesmos sátiros as grutas:
um para nós ligeiro move os passos,
ouve-nos de mais perto, e faz a flauta
cos pés em mil pedaços.
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— Dirceu — clama um pastor — ah! bem merece
da cândida Marília a formosura.
E aonde — clama o outro — quer Eulina
achar maior ventura?

Nenhum pastor cuidava do rebanho,
enquanto em nós durava esta porfia;
e ela, ó minha amada, só findava
depois de acabar-se o dia.

À noite te escrevia na cabana
os versos, que de tarde havia feito;
mal tos dava e os lia, os guardavas
no casto e branco peito.

Beijando os dedos dessa mão formosa,
banhados com as lágrimas do gosto,
jurava não cantar mais outras graças
que as graças do teu rosto.

Ainda não quebrei o juramento;
eu agora, Marília, não as canto;
mas inda vale mais que os doces versos
a voz do triste pranto.

GONZAGA, Tomás Antônio. Tomás Antônio Gonzaga [Org. Lúcia Helena].
Rio de Janeiro: Agir, 1985. p. 114. [Coleção Nossos Clássicos, v.114].

14. O poema, exemplar do Arcadismo brasileiro,
caracteriza-se pela
a) adoção da convenção pastoral.
b) interlocução direta com o leitor.
c) estruturação em forma de soneto.
d) retomada da temática do carpe diem.

15.   Considere as seguintes afirmativas sobre o conteúdo
do poema e sua relação com o contexto em que foi
produzido:
I. Na primeira estrofe, o texto alude a um fato

histórico: a prisão de Tomás Antônio Gonzaga
por sua atuação na Inconfidência Mineira.

II. No poema, o eu lírico contrapõe passado e
presente, rememorando o tempo em que
quebrou o juramento feito a Marília.

III. No trecho que vai da segunda à quinta estrofes,
encena-se uma espécie de duelo poético entre
os autores árcades brasileiros Cláudio Manoel
da Costa, o Glauceste, e Tomás Antônio
Gonzaga, o Dirceu.

IV. De acordo com as estrofes seis e sete, Marília
reage com repulsa ao fato de ser galanteada
pelo eu lírico.

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

História
1. Observe as imagens abaixo:

A partir das imagens acima, marque a opção
CORRETA sobre as representações referentes ao
período medieval:

a) As imagens buscam desconstruir
representações estereotipadas da Idade Média,
que a associam a um período marcado pelo
teocentrismo e pelo obscurantismo na ciência.

b) As imagens reforçam as representações
iluministas sobre a Idade Média, construídas
no século XVIII e ainda presentes no senso
comum.

c) O nome da página do Facebook, Repensando
a Idade Média, sugere que as controvérsias em
torno do período medieval foram superadas na
atualidade.

d) As imagens usam da ironia para afirmar a tese
de que o terraplanismo e a crença no
curandeirismo predominaram no imaginário
social do homem culto medieval.

e) As imagens sugerem que as representações
estereotipadas sobre o período medieval foram
criadas na atualidade, através das redes
sociais.
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2. (Enem PPL 2020)  Uma sombra pairava sobre as tão
esperadas descobertas auríferas: a multidão de
aventureiros que se espalhara por serras e grotões
mostrava-se criminosa e desobediente aos ditames
da Coroa ou da Igreja. Carregavam consigo tantos
escravos que o preço da mão de obra começara a
aumentar na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.
Ao fim de dez anos, a tensão entre paulistas e
forasteiros, entre autoridades e mineradores, só fazia
aumentar.

DEL PRIORE, M.; VENÂNCIO, R. Uma breve história do Brasil. São
Paulo: Planeta, 2010.

No contexto abordado, do início do século XVIII, a
medida tomada pela Coroa lusitana visando garantir
a ordem na região foi a
a) regulamentação da exploração do trabalho.
b) proibição da fixação de comerciantes.
c) fundação de núcleos de povoamento.
d) revogação da concessão de lavras.
e) criação das intendências das minas.

3. “O que se deve chamar de feudalismo ou termo
correlato (modo de produção feudal, sociedade
feudal, sistema feudal etc.) é o conjunto da formação
social dominante no Ocidente da Idade Média Central,
com suas facetas política, econômica, ideológica,
institucional, social, cultural, religiosa. Em suma, uma
totalidade histórica, da qual o feudo foi apenas um
elemento.”

(Franco Júnior, Hilário. A Idade Média: Nascimento do
Ocidente. São Paulo, Brasiliense, 2010, p.88)

Entre os séculos IX e XIII, a Europa ocidental
conheceu o auge do modo de produção feudal. Sobre
o feudalismo, é incorreto afirmar que
a) foi resultado de uma lenta transformação, que

teve início no final do Império Romano, passou
pelas invasões germânicas e começou a
estruturar-se após o período carolíngio.

b) em sua formação, apresenta tanto raízes
romanas (Vilas e Colonato) como raízes
germânicas (Comitatus e Beneficium).

c) sua sociedade era composta por três camadas
fixas, ou seja, de difícil mobilidade: os
sacerdotes, os guerreiros e os trabalhadores.

d) a Vassalagem, representada pela relação entre
senhores feudais e seus servos, apresenta
como principal característica a fidelidade do
vassalo a seu suserano.

e) os servos não eram trabalhadores livres, mas
também não eram escravos. Estavam ligados
à terra, não podendo ser retirados dela para
serem vendidos.

4.   “Na sociedade feudal, o vínculo humano característico
foi o elo entre subordinado e o chefe mais próximo.
De escalão em escalão os nós assim formados
uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitamente
ramificadas, os mais pequenos aos maiores. A
própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa
por permitir obter ‘homens’ remunerando-os.”

(Marc Bloch, “A SOCIEDADE FEUDAL”)

O texto descreve a:
a) hierarquia eclesiástica da Igreja Católica.
b) relação de tipo comunitário dos camponeses.
c) relação de suserania e vassalagem.
d) hierarquia nas Corporações de Ofício.
e) organização política das cidades medievais.

5. As imagens nas figuras a seguir ilustram
organizações produtivas de duas sociedades do
passado.

O trabalho no campo foi, durante muito tempo, uma
das atividades fundamentais para a estruturação e o
desenvolvimento das sociedades, como mostram as
figuras 1 e 2. Nessas figuras, as características
arquitetônicas, tecnológicas e sociais retratam,
respectivamente,
a) o agrarismo romano e o escravismo grego.
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b) a pecuária romana e a agricultura escravista
grega.

c) a maquinofatura medieval e a pecuária na
Antiguidade.

d) a agricultura escravista romana e o feudalismo
medieval.

e) o feudalismo medieval e a agricultura familiar
no Antigo Egito.

6.   “E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das
minas passa em pó e em moeda para os reinos
estranhos e a menor quantidade é a que fica em
Portugal e nas cidades do Brasil...”

João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711.

Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia
a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e

Portugal.
b) foram utilizadas, em grande parte, para o

cumprimento do Tratado de Methuen entre
Portugal e Inglaterra.

c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses
mercantilistas da França, da Inglaterra e da
Alemanha.

d) foram desviadas, majoritariamente, para a
Europa por meio do contrabando na região do
rio da Prata.

e) possibilitaram os acordos com a Holanda que
asseguraram a importação de escravos
africanos.

7.   Em 1720, a Coroa portuguesa decidiu proibir
definitivamente a circulação de ouro em pó,
instalando a Casa de Fundição em Vila Rica, onde
todo o metal extraído das minas deveria ser
transformado em barras para depois ser transportado
ao litoral.
A medida pretendia acabar com o contrabando e
incrementar a arrecadação de impostos,
prejudicando os interesses dos proprietários de
lavras auríferas, comerciantes e profissionais liberais
que recebiam ouro em pó pelos seus serviços, além
dos tropeiros que escoavam a produção.
As novas diretrizes foram intensamente discutidas
nos bares, nas tavernas, e críticas ferozes eram
lançadas, nas rodas de conversa, contra a
administração local. Uma revolta se levantaria contra
as medidas de controle da Coroa.

(Fábio Pestana Ramos e Marcus Vinicius de Morais. Eles formaram o Brasil)

A revolta ocorrida contra as medidas de controle da
Coroa portuguesa foi:
a) a Guerra dos Emboabas;
b) a Revolta de Felipe dos Santos;
c) a Inconfidência Mineira;
d) a Guerra dos Mascates;
e) a Revolta de Beckman.

8.   É preciso ressaltar que, de todas as capitanias
brasileiras, Minas era a mais urbanizada. Não havia
ali hegemonia de um ou dois grandes centros. A
região era repleta de vilas e arraiais, grandes e
pequenos, em cujas ruas muita gente circulava.

PAIVA, E. F. O ouro e as transformações na sociedade
colonial. São Paulo: Atual, 1998.

As regiões da América portuguesa tiveram distintas
lógicas de ocupação. Uma explicação para a
especificidade da região descrita no texto está
identificada na
a) apropriação cultural diante das influências

externas.
b) produção manufatureira diante do exclusivo

comercial.
c) insubordinação religiosa diante da hierarquia

eclesiástica.
d) fiscalização estatal diante das particularidades

econômicas.
e) autonomia administrativa diante das

instituições metropolitanas.

9. Observemos apenas que o sistema dos feudos, a
feudalidade, não é, como se tem dito frequentemente,
um fermento de destruição do poder. A feudalidade
surge, ao contrário, para responder aos poderes
vacantes. Forma a unidade de base de uma profunda
reorganização dos sistemas de autoridade […].

GOFF, Jacques Le. Em busca da Idade Média, 2008.

Segundo o texto, o sistema de feudos
a) representa a unificação nacional e assegura a

imediata centralização do poder político.
b) deriva da falência dos grandes impérios da

Antiguidade e oferece uma alternativa viável para
a destruição dos poderes políticos.

c) impede a manifestação do poder real e elimina
os resquícios autoritários herdados das
monarquias antigas.

d) constitui um novo quadro de alianças e jogos
políticos e assegura a formação de Estados
unificados.

e) ocupa o espaço aberto pela ausência de
poderes centralizados e permite a construção
de uma nova ordem política.
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10. Dionísio Cartuxo redigiu o tratado ‘De Venustate Mundi
et Pulchritudine Dei’ (So-bre o Encanto do Mundo e
da Beleza Di-vina). De imediato, o título nos diz que a
beleza verdadeira é atribuída unicamente a Deus; o
mundo pode ser apenas venustus, belo, agradável.
As belezas da criação, diz ele, não passam de um
respingo da beleza máxima; uma criatura é chamada
de bela na medida em que é parte da beleza da
natureza divina e com isso, de certo modo, passa a
ter a mesma forma que ela.

Johan Huizinga

O conceito de beleza tratado no texto deve ser
associado:
a) ao pensamento iluminista;
b) ao antropocentrismo característico do

renascimento cultural;
c) ao teocentrismo característico da cultura

medieval;
d) ao mecanicismo desenvolvido por Newton para

compreender os fenômenos físicos;
e) ao racionalismo cartesiano.

11.   Na Europa ocidental, no início da Baixa Idade Média,
as florestas dominavam a paisagem, e os seres
humanos viviam em clareiras cultivadas onde
produziam os alimentos para o seu sustento. As
florestas constituíam complementos econômicos
importantes para os camponeses e os nobres que
delas extraíam frutos, mel, madeira, caça e peles.
São aspectos de um período histórico caracterizado
pelo(a)
a) feudalismo.
b) invasão dos bárbaros.
c) medo da Peste Negra.
d) fuga da violência dos viquingues.
e) religiosidade gótica.

12. (Upf 2019)  Durante o período colonial, o governo
português explorava violentamente os habitantes da
colônia chamada Brasil.

A charge faz referência à chamada Derrama, instituída
pelo Marquês de Pombal em 1765. Podemos afirmar
que a Derrama era:
a) um recurso instituído para cobrar os impostos

atrasados. A região das minas deveria entregar
a Portugal anualmente 100 arrobas (1500 kg)
de ouro; caso essa quantia não fosse entregue,
o valor restante seria cobrado de toda a
população, que teria que completar em dinheiro
o equivalente as 100 arrobas.

b) uma cobrança decorrente do fato que os
senhores de engenho estavam entregando o
açúcar produzido aos holandeses, assim,
teriam que pagar a Portugal como imposto o
equivalente ao quinto (20%) de todo o valor
comercializado com holandeses.

c) a incidência de uma taxa de 20% sobre o valor
de cada índio escravizado. Como os
holandeses estavam dominando, além do
Nordeste brasileiro, as regiões da África que
forneciam escravos, os bandeirantes paulistas
começaram a aprisionar indígenas para vender
como escravos aos produtores de açúcar.

d) um imposto de 20% sobre cada animal vendido
aos mineradores. Os tropeiros levavam o gado
existente no território do atual Rio Grande do
Sul para vender nas regiões das minas.

e) uma penalização sobre os mineradores, que,
para não pagar impostos, contrabandeavam o
ouro. O governo português decreta que todo o
ouro deveria ser entregue às Casas de
Fundição e o minerador que desobedecesse a
essa ordem, além de perder todo o ouro que
tivesse extraído, seria preso.

13. Carlos Magno, imperador franco da dinastia
carolíngia já contava com enormes extensões
territoriais na Europa Ocidental após uma sucessão
de guerras de conquistas. Na impossibilidade de
percorrer todos esses domínios pessoalmente,
atribuía a determinados funcionários a função de
fiscalizar o cumprimento de suas determinações.
Eram os:
a) Condes.
b) Marqueses.
c) Missi Dominici.
d) Barões.
e) Duques.
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14. (Upf 2016)  De forma geral, sobre a economia
medieval, é correto afirmar que:
a) A moeda era largamente utilizada, o artesanato

era a base da economia e, devido à forte
influência religiosa, as riquezas eram bem
distribuídas entre todos os habitantes.

b) A economia era baseada na agricultura,
prevalecendo o sistema de trocas de
mercadorias, com pouco uso da moeda, e as
relações comerciais com outras regiões e
feudos era pequena.

c) A pecuária era a base da economia, as terras
tinham pouco valor econômico e todos os
integrantes da sociedade estavam isentos de
impostos.

d) O artesanato era a base da economia, com os
servos recebendo salários dos senhores
feudais, e a maioria das terras estava
concentrada nas mãos da Igreja Católica.

e) A economia era baseada no comércio; a intensa
troca de mercadorias fazia com que as terras
ficassem supervalorizadas.

15. (Ufpr 2020)

Sobre a iluminura, é INCORRETO afirmar:
a) Revela a supremacia da união entre guerreiros

e trabalhadores sobre os membros do clero.
b) Representa a sociedade trifuncional tal qual foi

concebida pelo bispo Adalberão de Laon, no
século XI.

c) Expressa uma concepção de sociedade no
medievo.

d) Representa uma configuração social baseada
na cooperação e no serviço para a harmonia
social no medievo.

e) Não expressa a sociedade medieval em sua
configuração social variada.
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Geografia
1. (Uem-pas 2021)  No atual momento do capitalismo,

a ciência vem sendo ainda mais mobilizada no âmbito
do que Milton Santos denominou de Revolução
Técnica-Científica Informacional, que produziu o meio
técnico-científico-informacional. Nesse contexto, a
Quarta Revolução está em curso, e alguns autores
fazem referência à Quinta Revolução Industrial. Sobre
essas Revoluções Industriais, ora em curso e sobre
as tecnologias desenvolvidas, assinale o que for
correto.
01) A Quarta Revolução Industrial baseia-se na

incorporação de novas tecnologias e de
inovações que transformam a rotina de
empresas e de pessoas. A tendência atual é
que haja a automatização das tarefas
industriais e domésticas com base na
organização de sistemas (ciberfísicos) nos
quais se utilizam elementos computacionais
para controlar os elementos físicos. Há a fusão
entre o mundo físico com o ciberespaço.

02) As “fábricas inteligentes” são capazes de tomar
decisões descentralizadas. O aumento da
conexão entre seus dispositivos (mecanismos
de controle operacional) permite o intercâmbio
de informações valiosas, o gerenciamento da
produtividade, o aumento da eficiência.

04) A Quinta Revolução Industrial, também chamada
de 5G, possibilita o acesso aos dados pessoais
por grupos econômicos, governamentais e
militares por meio de plataformas digitais de
software livre, chamadas de DeepWeb. Essa
revolução é comandada pela China, que disputa
a primazia das inovações com o governo dos
EUA.

08) Com o avanço da Inteligência Artificial (IA), da
Internet das Coisas (IoT), da Computação em
Nuvem, foi possível a formação de uma Base
de Dados (BIG DATA), que está ligada à captura
e à análise de vários dados por meio de
sistemas de informação. Dessa forma, com as
informações certas e devidamente analisadas,
os gestores podem tomar decisões mais
acertadas e mais ágeis tanto na produção
quanto na comercialização.

16) As Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) possibilitaram a emergência da
economia da informação; envolvem
mercadorias (materiais e imateriais) ligadas à
armazenagem, à manipulação, à execução de
tarefas industriais e domésticas remotamente.
Correspondem a todas as tecnologias que se
relacionam à informação e à comunicação.

02. (Uem 2021)  Os capitais especulativos, sobretudo
de curto prazo, designam uma característica típica
do mundo globalizado. Assinale o que for correto a
respeito desses capitais e do sistema financeiro.
01) A virtualização do dinheiro resulta em maiores

possibilidades de fluidez no âmbito do sistema
financeiro.

02) Os administradores dos capitais especulativos,
como os bancos de investimentos e as
corretoras de valores, sempre investem os
recursos captados na produção de
mercadorias.

04) Grandes conglomerados financeiros são
fortemente globalizados, costumando atuar em
muitos setores das finanças, como nos
investimentos, nos empréstimos, nos seguros,
no câmbio, na corretagem de valores.

08) O sistema financeiro global impede que
capitais especulativos sejam transferidos de
um país para outro em busca de maiores taxas
de juros de títulos públicos ou de maiores
rentabilidades de ações.

16) Os capitais especulativos são amplamente
utilizados para auxiliar a recuperação de
mercados que entraram em crise ou que se
tornaram instáveis economicamente.

03. (Fcmscsp 2021)  Com o fim da Guerra Fria, cientistas
políticos embarcaram na ilusão de que os muros
que separavam países iriam cair um a um; Berlim
era só o começo. A globalização, no entanto, teve o
efeito oposto.

(Patrícia C. Mello. www1.folha.uol.com.br, 17.09.2017.)

Considerando o processo de globalização, a
manutenção de muros e até mesmo a construção
de outros caracterizam
a) ações para a legitimação de blocos econômicos

firmados ao longo do século XX.
b) estratégias de defesa de economias nacionais

para a correta cobrança de impostos.
c) respostas à insegurança socioeconômica em

um mundo pretensamente homogêneo.
d) iniciativas de resistência para redesenhar

fronteiras segundo heranças socioculturais.
e) entraves à plena circulação de pessoas

impostos por grupos civis antidemocráticos.
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 04. (Enem PPL 2021)  Existe um processo cada vez maior
de globalização da mão de obra especializada. Isto
é, não só da mão de obra especializadíssima, mas
da mão de obra que vem sendo excepcionalmente
requisitada no mundo inteiro e, portanto, não seguirá
as regras normais de leis de imigração, do salário e
das condições de trabalho.

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

De acordo com o texto, na globalização, o tratamento
ao migrante laboral condiciona-se pelo(a)
a) origem nacional.
b) padrão financeiro.
c) pertencimento étnico.
d) desemprego estrutural.
e) qualificação profissional.

05. (Fmc 2021)  A pandemia que assola o mundo, entre
outras lições, nos mostra o grau de conexão que há
entre todos aqueles que habitam o planeta Terra.
Diante dessa afirmação, constata-se, em geral, que
a globalização é
a) um mito e que a aparente dependência entre

os habitantes do planeta se deu em função da
necessidade de recursos médicos e
tecnológicos, mostrando como, de certo modo,
estamos vivendo uma realidade muito próxima
à do período da Guerra Fria, que se desenvolvia
entre os países capitalistas.

b) a realidade histórica ganhando consistência na
medida em que podemos dizer que há
paralelismo entre o momento atual e o período
do final do século XIX, marcado, como hoje, por
políticas imperialistas sustentadas por
potências como a Inglaterra.

c) cada vez mais crescente e ativa, em especial
pelo desenvolvimento tecnológico através das
redes sociais, mostrando como dependemos,
ainda mais, uns dos outros, superando
barreiras e preconceitos como possibilidade
de um futuro sustentável do planeta.

d) a vivência e a experiência dos desajustes
provocados pelas crises econômicas, como a
de 1929, a primeira de caráter mundial,
mostrando que estamos vivendo situações
muito paralelas às da década de 1930, como a
do fechamento de empreendimentos e do
revigoramento da política do New Deal.

e) o resultado da perda de sentido do Estado-
Nação e da integração em escala planetária,
mostrando como a política dos anos do
Entreguerras se repete com o avanço de
intervenções estatais e a liderança mundial dos
países da zona do Euro e do Mercosul.

 06. (Uem-pas 2021)  A globalização é um fenômeno que
apresenta várias dimensões: econômica, social,
cultural, política, entre outras. Os seus fluxos se
materializam no espaço geográfico em diversas
escalas: mundial, nacional, regional e local. Sobre
os fluxos da globalização, assinale o que for correto.
01) Os fluxos de capital, que têm escala global, são

decorrentes de transações financeiras
realizadas por meio da negociação de títulos e
de ações, de compra e venda de moedas
valorizadas e de transferências de créditos
entre instituições financeiras.

02) O comércio mundial está estruturado em torno
dos maiores centros econômicos: a União
Europeia, os EUA e o Canadá, e os principais
países asiáticos, cujos fluxos comerciais
representam a maior parte das transações
realizadas no mundo.

04) Os fluxos de trabalhadores se dão em rede,
mas seus nós mais importantes estão nos
lugares que são os pontos de difusão das
empresas de network, que distribuem os
trabalhadores menos especializados junto às
grandes empresas.

08) Os fluxos da economia mundial baseada na
nova Divisão Internacional do Trabalho
intensificaram o deslocamento de indústrias
que utilizam grande quantidade de mão de obra
para países desenvolvidos e,
consequentemente, o fluxo de trabalhadores
para essas áreas aumentou significativamente.

16) Como resultado do avanço tecnológico nas
telecomunicações e na informática, o dinheiro
tornou-se eletrônico, desmaterializado, virtual,
e transformou-se em mais uma informação;
seu fluxo ganhou mobilidade por meio de
linhas e torres de transmissão, cabos
oceânicos e satélites artificiais.

07. (Uepg 2021)  Sobre o processo de globalização do
espaço mundial, assinale o que for correto.
01) A Terceira Revolução Industrial tem papel

importante para consolidar a globalização, já
que auxiliou diretamente no avanço das
tecnologias da informação.

02)  A América do Norte, a Europa Ocidental e o
Japão são exemplos regionais de polos
produtores de tecnologias, com gastos
significativos em pesquisa e desenvolvimento
do mundo globalizado.

04) Países em desenvolvimento, como a China,
têm pouca influência em geração de tecnologia
da informação e papel pouco decisivo na
globalização mundial.

08) Os satélites artificiais possibilitaram a
comunicação de forma mundial e ajudaram no
processo de globalização.

16)  Apesar da rede de transportes melhorar o
trânsito de pessoas pelo mundo, o risco de
pandemias por doenças contagiosas é nulo no
planeta, segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS).
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08) Quanto à representação cartográfica, é correto afirmar
que:
I.  A projeção cilíndrica de Mercator mostra um

grande aumento nas áreas do hemisfério norte,
fato que possibilita a denominação de “primeiro-
mundista”.

II. A escala numérica é representada por uma
fração, na qual o numerador representa a
distância no mapa e o denominador, a distância
correspondente no terreno.

III. Escala gráfica representa no mapa, por
intermédio de uma linha reta graduada, as
distâncias correspondentes no terreno.

IV. A escala 1/100.000 indica que 1cm no mapa
equivale a 10km no terreno.

V. A escala 1/5.000.000 indica que 2cm no mapa
equivale a 100.000 metros no terreno.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas
corretas:
a) Apenas I e II.
b)  Apenas I, II e III.
c) Apenas II, III e IV.
d) Apenas I, II e IV.
e)  Apenas I, II, III e V.

09) Observe o mapa, centrado num ponto do Brasil, que
pode ser empregado para uma avaliação estratégica
do país no mundo.

Esse mapa foi desenhado segundo a projeção
a) azimutal.
b) cônica eqüidistante.
c) de Peters.
d) de Mercator.
e) de Mollweide.

10) Destroços de uma embarcação foram localizados
nas seguintes coordenadas geográficas: 20° de
latitude sul e 10° de longitude leste.

Leia os itens a seguir, que contêm possíveis
indicações do local do naufrágio do navio.
I - Proximidades da costa oriental africana.
II - Setor ocidental do Oceano Índico.
III - Proximidades da costa ocidental africana.
IV - Setor oriental do Oceano Atlântico.

Quais itens estão incorretos?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas II e IV.
e) Apenas III e IV.

11) Observe os planisférios, construídos a partir de
projeções diferentes.
A partir da análise e da interpretação dos planisférios,
todas as alternativas estão corretas, exceto:

a) A representação correspondente ao Planisfério
1 expressa as reais proporções entre os
diferentes continentes que compõem a
superfície terrestre.

b) A representação correspondente ao Planisfério
2 mostra deformações de áreas que são tanto
maiores quanto mais elevadas as latitudes.

c) A representação correspondente ao Planisfério
1 possibilita a percepção correta da
configuração das massas continentais,
principalmente nas regiões intertropicais.
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d)  A representação correspondente ao Planisfério
2 é utilizada intensamente, na navegação e foi
elaborada, primeiramente, no século XVI.

e) A representação correspondente ao Planisfério
1 foi elaborada, primeiramente, no século XX.

12) Sobre a orientação, pode-se afirmar corretamente:
a) A representação gráfica da orientação é feita

somente através das coordenadas geográficas.
b)  A distância sudoeste-sudeste, sentido horário,

é de 180°.
c) O espaço entre o ponto colateral noroeste e o

ponto colateral sudeste, sentido horário, tem
dois pontos colaterais e seis pontos
subcolaterais.

d) O espaço entre o sudeste e o noroeste tem
dois pontos cardeais, dois pontos colaterais e
cinco subcolaterais, partindo de qualquer
direção.

e) Partindo de leste a sudeste, sentido anti-horário,
a distância é de 315º.

13) A figura a seguir apresenta a representação de uma
ilha e seu relevo em curvas de nível. As duas elevações
existentes na ilha são denominadas de Morro do
Ocidente e Morro do Oriente.

Considerando as informações e a figura acima,
analise as afirmativas:
I. O Morro do Oriente, no litoral sudeste, é mais

íngreme devido ao menor espaçamento das
curvas de nível.

II. O litoral mais escarpado aparece ao sul do
Morro do Ocidente, onde a isoípsa de 50m se
prolonga até a linha da costa.

III. O Morro do Ocidente, no litoral sudoeste, é mais
íngreme devido ao maior espaçamento entre
as curvas de nível.

IV. O litoral mais escarpado aparece ao norte do
Morro do Oriente, onde a isoípsa de 50m se
prolonga até o litoral.

V. O Morro do Ocidente, no litoral noroeste, é o
mais íngreme devido ao menor espaçamento
entre as curvas de nível.

Assinale a alternativa que apresenta somente
afirmativas corretas:
a) I, II e III.
b) I e IV.
c) IV e V.
d) II, IV e V.
e) I,  II, III, IV e V.

14) Na África Centro-Oriental, destaca-se a presença do
“rift-valley”, uma falha geológica de grandes
dimensões que se estende aproximadamente da
Somália à Tanzânia. Esta região:
a) é um complexo de falhas tectônicas criado há

cerca de 35 milhões de anos com a separação
das placas tectônicas africana e arábica.

b) é ocupada por vastas planícies aluvionais, que
se estendem por todo o continente.

c) apresenta planaltos tabulares de baixas
altitudes, devido a prolongada ação erosiva.

d) caracteriza-se por um relevo de baixas altitudes
e formas arredondadas.

e) apresenta serras cristalinas de modestas
altitudes.

15) O relevo das terras emersas é extremamente
diversificado. Nesse relevo, o que se denomina de
DOBRAMENTOS MODERNOS OU RECENTES
corresponde a:
a) depressões absolutas.
b) depressões relativas.
c) bacias sedimentares.
d) cadeias montanhosas.
e) dorsais submarinas.
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1. (Unicamp 2016)  Por que a ética voltou a ser um dos
temas mais trabalhados do pensamento filosófico
contemporâneo? Nos anos 1960 a política ocupava
esse lugar e muitos cometeram o exagero de afirmar
que tudo era político.
(José Arthur Gianotti, “Moralidade Pública e Moralidade Privada”, em Adauto Novaes,

Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 239.)

A partir desse fragmento sobre a ética e o pensamento
filosófico, é correto afirmar que:
a) O tema foi relevante na obra de Aristóteles e

apenas recentemente voltou a ocupar um
espaço central na produção filosófica.

b) Os impasses morais e éticos das sociedades
contemporâneas reposicionaram o tema da
ética como um dos campos mais relevantes
para a Filosofia.

c) O pensamento filosófico abandonou sua
postura política após o desencanto com os
sistemas ideológicos que eram vigentes nos
anos 1960.

d) Na atualidade, a ética é uma pauta
conservadora, pois nas sociedades atuais, não
há demandas éticas rígidas.

2. (Ufu 2012)  Leia o trecho abaixo, que se encontra na
Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das
concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre.
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que
se supor sábio quem não o é, porque é supor que
sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte,
nem se, porventura, será para o homem o maior dos
bens; todos a temem, como se soubessem ser ela o
maior dos males. A ignorância mais condenável não
é essa de supor saber o que não se sabe?

Platão, A Apologia de Sócrates, 29 a-b, In. HADOT, P. O que é a
Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 61.

Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a

sua missão, qual seja: buscar, por meio da
filosofia, a verdade, para além da mera
aparência do saber.

b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se,
fazendo-o tomar consciência das contradições
que traz consigo.

c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir
aos outros que nada se sabe. Deve-se evitar a
ignorância a todo custo, ainda que defendendo
uma opinião não devidamente examinada.

d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que,
colocado diante da própria ignorância, admite
que nada sabe. Admitir o não-saber, quando
não se sabe, define o sábio, segundo a
concepção socrática.

3. (Unisc 2012)  Na obra de Aristóteles, a Ética é uma
ciência prática, concepção distinta da de Platão,
referida a um tipo de saber voltado à ação. Na Ética a
Nicômaco, Aristóteles destaca uma excelência moral
determinante para a constituição de uma vida virtuosa.
Esta excelência moral tão importante é
a) a coragem.
b) a retórica.
c) a verdade.
d) a prudência ou moderação.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está

correta.

4. (Uncisal 2012)  Contrapondo ceticismo e
dogmatismo, o criticismo se apresenta como única
saída para se repensar às questões pertinentes à
metafísica. O criticismo denomina a filosofia de
a) Hume.
b) Hegel.
c) Kant.
d) Marx.
e) Rousseau.

5. (Ufsj 2006)  “Também se pergunta se a felicidade
deve ser adquirida pela aprendizagem, pelo hábito
ou por alguma outra espécie de adestramento, ou
se ela nos é conferida por alguma providência divina,
ou ainda pelo acaso”.

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro I. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 58-59).

Considerando-se o trecho acima da Ética a Nicômaco,
conclui-se que a felicidade é
a) uma atividade virtuosa da alma, e os demais

bens são condições prévias da felicidade.
b) indiscutivelmente uma dádiva de Deus.
c) mero fruto do acaso.
d) inata e, portanto, desde criança se é feliz.

Filosofia
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6. (Ufsj 2006)  Para Aristóteles, “... há uma diferença
entre argumentos que procedem dos primeiros
princípios e os que se voltam para eles. (...)... embora
devamos começar pelo que é conhecido, os objetos
do conhecimento o são em dois sentidos diferentes:
alguns para nós, outros na acepção absoluta da
palavra”

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro I. São Paulo: Abril Cultural,
1979, p. 51. (Coleção Pensadores)).

Nesse caso, para ouvir inteligentemente as
preleções sobre temas da ciência política, é preciso
a) ignorar e distanciar-se dos fatos políticos.
b) ignorar e distanciar-se do ponto de partida da

questão política.
c) ter sido educado nos bons hábitos.
d) ter conhecimento sobre retórica.

7. (Enem PPL 2019)  Tomemos o exemplo de Sócrates:
é precisamente ele quem interpela as pessoas na
rua, os jovens no ginásio, perguntando: “Tu te ocupas
de ti?” O deus o encarregou disso, é sua missão, e
ele não a abandonará, mesmo no momento em que
for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem
que cuida do cuidado dos outros: esta é a posição
particular do filósofo.

FOUCAULT, M. Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

O fragmento evoca o seguinte princípio moral da
filosofia socrática, presente em sua ação dialógica:
a) Examinar a própria vida.
b) Ironizar o seu oponente.
c) Sofismar com a verdade.
d) Debater visando a aporia.
e) Desprezar a virtude alheia.

8. (Upe 2013)  O conceito de cultura englobou desde a
Grécia Antiga a noção de que o homem modifica o
universo segundo seus propósitos. Inserido nele, o
homem consegue penetrá-lo e transformá-lo com a
força de seu trabalho. As mudanças que ele introduz
não são alterações a esmo, implicam um grau de
consciência ou intenção, bem como o uso de técnicas
capazes de melhorar o mundo. E se o fazer integra o
modo humano de existir, propiciando a concretização
de intentos, pode-se indagar sobre o que se projeta
no sonho transformador do homem.

CARVALHO, José Maurício. O Homem e Filosofia, 1998, p. 153.

Com relação a esse assunto, analise os itens a
seguir:
I. O homem é um ser vivente, que, no cotidiano, é

conhecido como único agente e membro da
vida cultural.

II. O trabalho pode ser entendido como atividade
do homem transformando a natureza. Assim
sendo, parece evidente a relação entre trabalho
e realização humana. Tal relação é tão antiga
quanto a própria história da humanidade.

III. A civilização tecnológica tem influência
marcante no modo de ser e pensar de cada um
de nós, assim como na forma da organização
econômica, política e cultural das sociedades
contemporâneas.

IV. A transformação do mundo material ocorre
simultaneamente com a das formas de
conhecimento produzidas pelas sociedades ao
longo da história. A passagem de um momento
para outro, na história das sociedades, ocorre
sem conflitos e sem traumas.

V. Os homens não são apenas seres biológicos
produzidos pela natureza. São seres culturais
que modificam o estado da natureza.

Assinale a alternativa que contém os itens
CORRETOS.
a) Apenas I, II, IV e V.
b) Apenas I, II, III e V.
c) Apenas II, III, IV e V.
d) Apenas II, IV e V.
e) I, II, III, IV e V.

9. (Enem PPL 2012)  Quanto à deliberação, deliberam
as pessoas sobre tudo? São todas as coisas objetos
de possíveis deliberações? Ou será a deliberação
impossível no que tange a algumas coisas? Ninguém
delibera sobre coisas eternas e imutáveis, tais como
a ordem do universo; tampouco sobre coisas
mutáveis, como os fenômenos dos solstícios e o
nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser
produzida por nossa ação.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Edipro, 2007. (adaptado).

O conceito de deliberação tratado por Aristóteles é
importante para entender a dimensão da
responsabilidade humana. A partir do texto,
considera-se que é possível ao homem deliberar
sobre
a) coisas imagináveis, já que ele não tem controle

sobre os acontecimentos da natureza.
b) ações humanas, ciente da influência e da

determinação dos astros sobre as mesmas.
c) fatos atingíveis pela ação humana, desde que

estejam sob seu controle.
d) fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele

é parte dela.
e) coisas eternas, já que ele é por essência um

ser religioso.
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1. (Fmj 2021)  Em um trapézio retângulo ABCD, o lado
AD mede 6 cm e o ângulo BÂD mede 60°, conforme
mostra a figura.

Sabendo-se que a diagonal AC mede 2√13 cm a
medida do lado AB desse trapézio é

a)                 cm

b)                 cm

c)                  cm

d)                 cm

e)                cm

2. (Upf 2021)

No plano xOy acima, O é o centro do círculo, e a
medida do ângulo AÔB é π/k radianos. O valor de k é:
a) 3
b) 2
c) 1
d) 6
e) 4

Matemática

10. (Enem 2012)  Esclarecimento é a saída do homem
de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A
menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O
homem é o próprio culpado dessa menoridade se a
causa dela não se encontra na falta de entendimento,
mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si
mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de
fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema
do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as
causas pelas quais uma tão grande parte dos
homens, depois que a natureza de há muito os
libertou de uma condição estranha, continuem, no
entanto, de bom grado menores durante toda a vida.

KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis:
Vozes, 1985 (adaptado).

Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento,
fundamental para a compreensão do contexto
filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no sentido
empregado por Kant, representa
a) a reivindicação de autonomia da capacidade

racional como expressão da maioridade.
b) o exercício da racionalidade como pressuposto

menor diante das verdades eternas.
c) a imposição de verdades matemáticas, com

caráter objetivo, de forma heterônoma.
d) a compreensão de verdades religiosas que

libertam o homem da falta de entendimento.
e) a emancipação da subjetividade humana de

ideologias produzidas pela própria razão.

9√ 3
2

5√ 3
2

4√ 3
3

8√ 3
3

6√ 3
3
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3. (Fgv 2020)  Jorge e Miguel estão jogando tênis. Jorge
rebate a bolinha e esta percorre 16 metros em linha
reta. Miguel a devolve em linha reta com um ângulo
de 30° com a linha reta descrita pela bolinha após a
rebatida de Jorge. Desta vez, a bolinha percorre  10
metros. Que distância deverá percorrer Jorge para
rebater a bolinha?

Use a aproximação: √ 3 = 17

4. (Enem PPL 2020)  Um professor pediu aos seus
alunos que esboçassem um gráfico representando
a relação entre metro cúbico e litro, utilizando um
software. Pediu ainda que representassem
graficamente os pontos correspondentes às
transformações de 0 m³, 2m³ e 4m³ em litro.

O professor recebeu de cinco alunos os seguintes
gráficos:

O gráfico que melhor representa o esboço da
transformação de metro cúbico para litro é o do aluno
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

5. (G1 - cftmg 2020)  Considere o gráfico da função real
f(x) = –2x + 4, representado no plano cartesiano a
seguir.

A função afim, g(x), cujo gráfico é simétrico ao dessa
função f(x) em relação ao eixo y, é dada por
a) g(x) = 2x + 4
b) g(x) = 2x - 4
c) g(x) = -2x - 4
d) g(x) = -4x + 2

6. (G1 - ifce 2020)  Renato trabalha contratando bandas
de forró para animar festas nos finais de semana,
cobrando uma taxa fixa de 150,00 mais 20,00 por
hora. Raimundo, na mesma função, cobra uma taxa
fixa de 120,00 mais 25,00 por hora. O tempo máximo
para contratarmos a festa de Raimundo, de tal forma
que não seja mais cara que a de Renato será, em
horas, igual a
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
e) 2

7. (Eear 2019)  A função que corresponde ao gráfico a
seguir é f(x) = ax + b em que o valor de a é

a) 3

b) 2
c) 2
d) 1
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8. (Enem 2019)  Uma empresa tem diversos
funcionários. Um deles é o gerente, que recebe
R$ 1.000,00 por semana. Os outros funcionários são
diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana,
recebendo R$ 80,00 por dia trabalhado.
Chamando de X a quantidade total de funcionários
da empresa, a quantia Y, em reais, que esta empresa
gasta semanalmente para pagar seus funcionários
é expressa por
a) Y = 80X + 920
b) Y = 80X + 1.000
c) Y = 80X + 1.080
d) Y = 160X + 840
e) Y = 160X + 1.000

9. (Ufrgs 2017)  Em um triângulo ABC, BÂC é o maior
ângulo e ACB é o menor ângulo. A medida do ângulo
BÂC é 70°  maior que a medida de  ACB. A medida de
BÂC é o dobro da medida de ABC.
Portanto, as medidas dos ângulos são
a) 20°, 70° e 90°
b) 20°, 60° e 100°
c) 10°, 70° e 100°
d) 30°, 50° e 100°
e) 30°, 60° e 90°

10. (G1 - utfpr 2016)  A medida do ângulo  y na figura é:

a)    62°
b)    72°
c)    108°
d)    118°
e)    154°

11. (Ulbra 2016)  A figura a seguir representa um cubo de
lado medindo 6 cm e um triângulo

A área desse triângulo mede

a) 36√ 2 cm²

b) 18√ 2 cm²

c) 24√ 2 cm²

d) 12√ 2 cm²

e) 6√ 2 cm²

12. (G1 - utfpr 2016)  O valor de x no pentágono abaixo é
igual a:

a) 25°
b) 40°
c) 250°
d) 540°
e) 1.000°

13. (Acafe 2015)  A figura mostra a porta de uma casa
com  15- de largura. A parte superior dessa porta é
limitada por um arco de circunferência cuja flecha e
de  45 centímetros. O raio da circunferência, em
centímetros, formada por esse arco, é um número:

a) primo.
b) quadrado perfeito.
c) divisor de
d) múltiplo de

^
^

^
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14. (Upf 2014)  As quatro faces do tetraedro ABCD são
triângulos equiláteros. M é o ponto médio da aresta
AB:

O triângulo MCD é:
a) escaleno.
b) retângulo em C.
c) equilátero.
d) obtusângulo.
e) estritamente isósceles.

15. (Ufrgs 2012)  Assinale a alternativa que apresenta
corretamente os valores, na mesma unidade de
medida, que podem representar as medidas dos
lados de um triângulo.
a) 1 – 2 – 4
b) 3 – 2 – 6
c) 8 – 4 – 3
d) 3 – 9 – 4
e) 6 – 4 – 5

Física

1. (Ufrgs 2022)  Um avião, viajando paralelamente ao
solo com velocidade constante de módulo V0, solta
uma carga desde uma altitude h, conforme
representa o painel esquerdo da figura abaixo.

Sendo V0 = 80 m/s o módulo da velocidade do avião e
h = 300 m, qual será, depois de 5 s, o módulo da
velocidade da carga em relação ao avião,
desprezando-se a resistência do ar?

Considere o módulo da aceleração da gravidade
igual a 10 m/s2.
a) 0 m/s.
b) 30 m/s.
c) 50 m/s.
d) 90 m/s.
e) 130 m/s.

2. (Enem 2021)  No seu estudo sobre a queda dos
corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos
corpos leves e pesados de uma mesma altura, o
mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa
ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a
observação direta da realidade baseada no senso
comum.
Após uma aula de física, dois colegas estavam
discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava
convencer o outro de que tinha razão:
Colega A: “O corpo mais pesado cai mais rápido que
um menos pesado, quando largado de uma mesma
altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A
pedra chega antes. Pronto! Tá provado!”.
Colega B: Eu não acho! Peguei uma folha de papel
esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais
rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha
de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter
outra explicação!”.

HÜLSENDEGER, M. Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda
dos corpos. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 3, dez. 2004 (adaptado).

O aspecto físico comum que explica a diferença de
comportamento dos corpos em queda nessa
discussão é o(a)
a) peso dos corpos.
b) resistência do ar.
c) massa dos corpos.
d) densidade dos corpos.
e) aceleração da gravidade.
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3. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2021)  Em uma aula de
tênis, um aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola
verticalmente para cima e a golpeou com a raquete
exatamente no instante em que ela parou no ponto
mais alto, a 2,45 m de altura em relação ao piso da
quadra. Imediatamente após esse movimento, a bola
partiu com uma velocidade inicial horizontal V0 e tocou
o solo a 16,8 m de distância da vertical que passava
pelo ponto de partida.

Adotando-se g = 10m/s² desprezando-se a
resistência do ar e a rotação da bola ao longo de seu
trajeto, o módulo de V0 quando a bola perdeu contato
com a raquete foi de
a) 20 m/s
b) 24 m/s
c) 22 m/s
d) 28 m/s
e) 26 m/s

4. (Uepg-pss 1 2021)  Um corpo é lançado do solo, no
vácuo, com uma velocidade de módulo  40 m/s cuja
direção faz um ângulo de 30° com o plano de
referência (solo). Em relação a esse movimento,
assinale o que for correto.
Dado: módulo de g = 10 m/s²
01) A trajetória do móvel, em relação ao solo, é

representada por uma parábola.
02) No ponto mais alto da trajetória, a aceleração

do móvel é nula.
04) O módulo da velocidade do móvel, um segundo

após o lançamento, será 10√ 3 m/s.
08) O tempo de voo do corpo vale quatro segundos.

5. (Uepg 2021)  No âmbito do ramo da Termologia,
denominado calorimetria, assinale o que for correto.
01) Capacidade térmica é uma grandeza que

depende da massa do corpo ao qual está
relacionada.

02) O calor específico é uma grandeza associada
à substância que constitui um corpo e não a
esse corpo particularmente.

04) Considere dois corpos de mesma massa,
porém constituídos de substâncias diferentes
e calores específicos distintos. Se for fornecida

a mesma quantidade de calor para os dois
corpos, podemos afirmar que o corpo que tiver
o maior valor de calor específico sofrerá o maior
aumento de temperatura.

08) A transformação de uma dada massa de água
líquida para vapor, chama-se vaporização, e só
ocorre em uma única temperatura para cada
substância.

6. (Ufu 2021)  Silvia era moradora da cidade de Santos,
nível do mar, litoral de São Paulo, e mudou-se para
uma cidade no alto da Serra da Mantiqueira, no interior
de Minas Gerais. Ela continuou usando o mesmo
fogão e a mesma panela comum para cozinhar
batatas, mas percebeu que, com a mesma
quantidade de água e o mesmo tempo de cozimento,
as batatas passaram a ficar menos cozidas do que
quando preparadas em Santos.
Do ponto de vista físico, qual é o procedimento a ser
adotado por Silvia para resolver seu problema?
a) Aumentar a vazão do gás, ampliando a chama

do fogão, pois quanto mais calor fornecer à
água maior será sua temperatura de ebulição.

b) Passar a usar uma panela de pressão, pois a
água, nessa condição, entrará em ebulição a
uma temperatura mais alta.

c) Colocar mais água na panela, pois isso
aumentará a capacidade térmica do conjunto.

d) Acrescentar sal de cozinha à água, pois isso
reduzirá sua temperatura de ebulição.

7. (Enem 2021)  Na cidade de São Paulo, as ilhas de
calor são responsáveis pela alteração da direção do
fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região
de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa
marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que
transfere para ela energia térmica absorvida das
superfícies quentes da cidade, deslocando-a para
altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e
chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região
de mananciais. A imagem apresenta os três
subsistemas que trocam energia nesse fenômeno.
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No processo de fortes chuvas no centro da cidade de
São Paulo, há dois mecanismos dominantes de
transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e
entre a ilha de calor e a brisa marítima.

VIVEIROS, M. Ilhas de calor afastam chuvas de represas. Disponível em:
www2.feis.unesp.br. Acesso em: 3 dez. 2019 (adaptado).

Esses mecanismos são, respectivamente,
a)  irradiação e convecção.
b) irradiação e irradiação.
c) condução e irradiação.
d) convecção e irradiação.
e) convecção e convecção.

8. (Famerp 2021)  A exposição do corpo humano a
baixas temperaturas pode causar danos à saúde.
Por esse motivo, surfistas utilizam roupas especiais
quando praticam seu esporte em águas muito frias.
A função dessas roupas é
a) transferir calor do meio ambiente para o corpo.
b) armazenar calor e fornecê-lo de volta ao corpo.
c) diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio

ambiente.
d) estimular a produção de calor pelo corpo.
e) facilitar a dissipação do calor produzido pelo

corpo.

9. (G1 - cftmg 2020)  Considere uma partícula sendo
atirada verticalmente para cima com forças de arrasto
desprezíveis. Diante disso, são feitas as seguintes
afirmações:
I. A velocidade varia de forma constante a cada

instante de tempo.
II. A velocidade da partícula e sua aceleração no

ponto de altura máxima se anulam.
III. Os tempos de subida e descida, em relação ao

ponto de lançamento, são diferentes.
IV. Em uma determinada altura, durante a

trajetória, as velocidades na subida e na
descida são iguais.

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

10. (Enem 2020)  Nos desenhos animados, com
frequência se vê um personagem correndo na direção
de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua
andando no vazio e só quando percebe que não há
nada sob seus pés é que ele para de andar e cai
verticalmente. No entanto, para observar uma
trajetória de queda num experimento real, pode-se
lançar uma bolinha, com velocidade constante (V0).
sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu
movimento de queda até o chão.
Qual figura melhor representa a trajetória de queda
da bolinha?

a)

b)

c)

d)
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11. (G1 - cotil 2020)  Muitos historiadores acreditam que a
zarabatana foi um instrumento desenvolvido pelos
índios da América do Sul para caçar aves e animais
rasteiros. Essa arma se utiliza de pequenos dardos
pontiagudos com veneno, que são lançados a altas
velocidades apenas com um forte sopro. Em geral,
um índio de 1,8 m de altura consegue lançar um
dardo com 12 m de alcance.
Desprezando os atritos com o ar, usando g = 10 m/s²
e considerando que o tempo desse tipo de movimento
é o mesmo de uma queda livre, o valor aproximado
da velocidade de lançamento horizontal do dardo é
de:
a) 6,6 km/h
b) 20,0 km/h
c) 72,0 km/h
d) 90,0 km/h

12. (Uece 2020)  Considere que, em um jogo do
Campeonato Brasileiro de Futebol, retomado
recentemente, uma bola foi chutada a partir do solo,
e que seu vetor velocidade inicial fez um ângulo de
30° com o gramado. Na análise mecânica do
sistema, desconsidere todos os atritos e trate o
comprimento da trajetória da bola como sendo muito
maior que seu diâmetro. No instante imediatamente
antes de a bola chegar ao chão, o módulo de sua
a) aceleração será o mesmo que tinha

imediatamente após o chute.
b) aceleração será menor que o valor

imediatamente após o chute.
c) velocidade será maior que o valor que tinha

imediatamente após o chute.
d) velocidade será menor que o valor que tinha

imediatamente após o chute.

13. (Uece 2020)  Considere uma bola de futebol que,
após o chute, descreve uma trajetória parabólica em
relação à superfície horizontal de lançamento.
Desprezando todos os atritos e considerando a bola
como um ponto material, é correto afirmar que a
componente
a) horizontal do seu vetor velocidade não muda

ao longo da trajetória.
b) vertical do seu vetor velocidade não muda ao

longo da trajetória.
c) horizontal do seu vetor aceleração muda ao

longo da trajetória.
d) vertical do seu vetor aceleração muda ao longo

da trajetória.

14. (Eear 2020)  Em um recente trabalho, os
pesquisadores de uma instituição concluíram que
500mL do total de água pura utilizada durante o
processo de fabricação de um copo plástico são
“perdidos” devido a mudança do estado líquido para
o estado de vapor a 100°C Em termos de energia,
essa quantidade de água pura “perdida” equivale,
em calorias, a ____.
Considere:
1. que a água pura, antes de entrar no processo

de fabricação, está a 25°C;
2. calor específico da água pura igual a 1 cal/g °C;
3. calor latente de vaporização da água pura igual

a 540 cal/g; e
4. a densidade da água pura igual a 1 g/c,³.

a) 270
b) 307,5
c) 270000
d) 307500

15. (Fgv 2020)  O calor pode se propagar por meio de
três processos, condução, convecção e radiação,
embora existam situações em que as condições do
ambiente impedem a ocorrência de alguns deles.
Um exemplo é a impossibilidade de ocorrência da
a) radiação na superfície de Mercúrio, onde não

há atmosfera.
b) convecção na superfície da Lua, onde não há

qualquer substância na forma líquida ou
gasosa.

c) convecção na atmosfera de Vênus, pois nela o
efeito estufa é muito intenso.

d) condução no interior dos oceanos terrestres,
pois as correntes marítimas favorecem a
convecção.

e) radiação na atmosfera da Terra, pois o calor é
absorvido pelos gases que a compõem.
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Biologia
1) A respiração celular é realizada em 3 etapas. Em que

parte da mitocôndria ocorre o ciclo de Krebs e a
cadeia respiratória, respectivamente?
a) no hialoplasma e no citoplasma.
b) nas cristas e nas lamelas.
c) na matriz e nas cristas mitocondriais.
d) na matriz e no estroma.
e) nas lamelas e no estroma.

2) A fotossíntese é um dos fenômenos mais
importantes da natureza. Para sua ocorrência é
necessário que a planta converta água e gás
carbônico em glicose, na presença da luz. Neste
processo, a água e o gás carbônico são capturados,
respectivamente, por quais partes do vegetal?
a) pelos cloroplastos e pelas mitocôndrias.
b) pelas flores e pelos frutos.
c) pelas raízes e pelas folhas
d) ambas pelas folhas.
e) pelo caule e pela semente.

3) As mitocôndrias são corpúsculos citoplasmáticos
extremamente importantes para o funcionamento
celular, pois são responsáveis pela
a) fotossíntese, nas plantas.
b) fermentação, nos animais.
c) respiração, nas plantas e animais.
d) síntese proteica.
e) síntese de lipídios.

4) A fermentação é um processo que possibilita a
produção de ATP na ausência de:
a) Gás carbônico.
b) Água.
c) Oxigênio.
d) Nitrogênio.
e) Piruvato.

5) Uma célula humana contém 23 cromossomos (22
autossomos e um cromossomo Y). Essa célula é
um (a)
a) célula somática.
b) ovócito.
c) mórula.
d) zigoto.
e) espermatozoide.

6) Analise o cariótipo abaixo e marque a alternativa
correta sobre ele.

Analise atentamente o cariótipo acima
a) O cariótipo acima representa uma pessoa

normal.
b) O cariótipo ilustrado acima é de uma pessoa

do sexo masculino.
c) O cariótipo acima apresenta uma alteração

estrutural.
d) O cariótipo ilustrado acima representa uma

mulher normal.
e) O cariótipo acima ilustrado representa uma

alteração numérica.

7) A figura abaixo e uma fotomicrografia de uma célula
em divisão mitótica. De acordo com a disposição
dos cromossomos nela indicados, é correto afirmar
que a fase anterior era

a) Prófase.
b) Metáfase.
c) Anáfase.
d) Telófase.
e) Intercinese.
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8) No processo de divisão celular denominado meiose,
durante o crossing over, ocorre(m):
a) Trocas de partes entre cromossomos

homólogos.
a) Perda de parte dos cromossomos.
c) Fusão dos gens materno e paterno.
d) Formação da parede celular.
e) Formação de glicocálix.

9. (Enem 2020)  Na indústria farmacêutica, é muito
comum o emprego de substâncias de revestimento
em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série
de benefícios como alteração de sabor em
medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria da
assimilação do composto, entre outras ações. Alguns
compostos poliméricos à base do polissacarídeo
celulose são utilizados para garantir que o fármaco
somente seja liberado quando em contato com
soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da
faixa da neutralidade.

BORTOLINI, K. et al. Análise de perfil de dissolução de cápsulas gastrorresistentes
utilizando polímeros industriais com aplicação em farmácias magistrais, Revista da

Unifebe, n. 12, 2013 (adaptado.)

Qual é a finalidade do uso desse revestimento à
base de celulose?
a) Diminuir a absorção do princípio ativo no

intestino.
b) Impedir que o fármaco seja solubilizado no

intestino.
c) Garantir que o fármaco não seja afetado pelas

secreções gástricas.
d) Permitir a liberação do princípio ativo pela ação

das amilases salivares.
e) Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos

sais biliares sobre o revestimento.

10. Para simular o sistema respiratório humano, um
aparato com duas bexigas representando os
pulmões, uma membrana elástica representando o
músculo diafragma e um tubo flexível em forma de
“Y”, representando a traqueia e os brônquios, foi
montado dentro de um recipiente plástico que
representava a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas
estão vazias. Deslocando-se a membrana elástica
para baixo, as bexigas se enchem, conforme a
figura 2.

Em uma analogia entre esse aparato e o sistema
respiratório humano, o deslocamento da membrana
elástica para baixo corresponde
a) à contração do diafragma, que aumenta o

volume da caixa torácica, fazendo com que a
pressão interna dos pulmões fique maior do
que a pressão ambiente.

b) à contração do diafragma, que diminui o volume
da caixa torácica, fazendo com que a pressão
interna dos pulmões fique menor do que a
pressão ambiente.

c) à contração do diafragma, que aumenta o
volume da caixa torácica, fazendo com que a
pressão interna dos pulmões fique menor do
que a pressão ambiente.

d) ao relaxamento do diafragma, que aumenta o
volume da caixa torácica, fazendo com que a
pressão interna dos pulmões fique maior do
que a pressão ambiente.

e) ao relaxamento do diafragma, que aumenta o
volume da caixa torácica, fazendo com que a
pressão interna dos pulmões fique menor do
que a pressão ambiente.

11.  Na alimentação humana, a preservação da saúde
depende dos nutrientes utilizados pelo organismo,
pois tanto os de origem vegetal quanto animal são
importantes na obtenção de energia, na formação de
novas células e na regulagem do metabolismo
celular.
Considere que, após uma determinada refeição, com
o processo digestivo totalmente realizado, verificou-
se que as substâncias absorvidas pelo sistema
digestório em maior quantidade foram os
aminoácidos, que certamente foram obtidos dos
alimentos que predominavam nessa refeição, tais
como
a) batata e mandioca.
b) arroz e salada de folhas.
c) macarrão.
d) polenta frita.
e) contrafilé na brasa.
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12. A figura ilustra o coração humano.

A sístole indicada pelas setas 1 e 2 está ocorrendo
nos
a) ventrículos, e promove a redução da pressão

das artérias aorta e pulmonares.
b) átrios, e promove o aumento da pressão das

artérias aorta e pulmonares.
c) átrios, e promove o aumento da pressão das

veias cavas e pulmonares.
d) ventrículos, e promove a redução da pressão

das artérias cavas e pulmonares.
e) ventrículos, e promove o aumento da pressão

das artérias aorta e pulmonares.

13.  Leia o texto, a seguir.
Cientistas descobrem função inesperada dos
pulmões
Cientistas da Universidade da Califórnia, em São
Francisco, descobriram que os pulmões
desempenham um papel que vai além da respiração.
Em uma série de experimentos feita com ratos, os
pesquisadores notaram que os órgãos do animal
produziram mais da metade das plaquetas [...]. Durante
a realização de três experimentos, eles observaram
uma grande quantidade de células produtoras de
plaquetas, os chamados megacariócitos, na
vasculatura pulmonar do animal [...]. “A contribuição
dos pulmões para a biogênese plaquetária é
substancial, representando aproximadamente 50% da
produção total de plaquetas (do camundongo)”,
explicam os autores no estudo.

Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-
funcaoinesperada-dos-pulmoes/ (acesso em 17 de set. 2018)

Tendo como base o texto, três afirmações foram
realizadas.
I. As plaquetas são elementos figurados do

sangue, capazes de liberar a enzima
tromboplastina, que desencadeia uma série de
reações químicas que levam à coagulação
sanguínea.

II. Os megacariócitos também podem ser
encontrados na medula óssea vermelha.

III. Nos mamíferos, em uma única gota de sangue,
geralmente há muito mais leucócitos do que
plaquetas.

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

14. Uma importante adaptação ao frio é a capacidade de
hibernação de alguns mamíferos, como certos
morcegos e marmotas, em épocas de muito frio. A
hibernação é semelhante a um sono profundo, com
a manutenção da taxa metabólica em níveis muito
baixos. Com esse artifício, esses animais
conseguem suportar as condições adversas do
inverno, principalmente a escassez de comida, uma
vez que o metabolismo reduzido diminui o consumo
de energia e eles podem viver à custa da gordura
armazenada no corpo.

É correto afirmar que durante a hibernação, a taxa
metabólica atinge níveis muito baixos porque
a) a frequência cardíaca e a frequência

respiratória ficam reduzidas, sendo que a
temperatura do corpo desses animais se
mantém semelhante à do período sem
hibernação.

b) a frequência cardíaca e a frequência
respiratória ficam aceleradas, sendo que a
temperatura do corpo desses animais se
mantém semelhante à do período sem
hibernação.

c) a frequência cardíaca e a frequência
respiratória ficam reduzidas, sendo que a
temperatura do corpo desses animais diminui
muito, abaixo da temperatura do período sem
hibernação.

d) a frequência cardíaca fica acelerada, a
frequência respiratória fica reduzida e a
temperatura do corpo desses animais diminui
muito, abaixo da temperatura do período sem
hibernação.

e) a frequência cardíaca fica reduzida, a frequência
respiratória fica acelerada e a temperatura do
corpo desses animais aumenta muito, acima
da temperatura do período sem hibernação.

15. Em relação à bile, afirma-se que essa
I. emulsifica gorduras.
II. é produzida pela vesícula biliar.
III.  tem cor esverdeada.
IV. é armazenada no fígado.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações
corretas.
a) I e III.
b) II e IV.
c) I e II.
d) III e IV.
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1. Microplásticos são partículas de polímeros que
apresentam menos de cinco milímetros de
comprimento e causam grande impacto ao meio
ambiente, principalmente em sistemas aquáticos.
Para isolar microplásticos de comprimento entre 1 e
3 mm e densidade entre 0,8 e 1,3 g.cm-3 de um leito
de rio, o processo de separação mais adequado é a
a) decantação.
b) filtração.
c) flotação.
d) dissolução fracionada.
e) levigação.

2. Em 2021, celebra-se o 154º aniversário de
nascimento de Marie Curie e o 110º aniversário do
Prêmio Nobel de Química, conquistado pela cientista
franco-polonesa. Marie Curie foi a primeira mulher a
ganhar o Prêmio Nobel e única pessoa a receber a
láurea duas vezes em diferentes áreas da ciência,
um de Física (1903), pelas descobertas no campo
da radioatividade, e outro de Química (1911), pela
descoberta dos elementos químicos Rádio e Polônio.
Em 1935, foi a vez de Irène Joliot-Curie, filha de Marie
Curie e Pierre Curie a ganhar o Nobel de Química,
pela descoberta da radioatividade artificial, tornando
a família Curie a maior ganhadora de prêmios Nobel
até hoje.
Em relação aos elementos químicos rádio e polônio,
considere as afirmações abaixo.
I - O raio atômico do rádio é menor do que o do

polônio.
II - O polônio é mais eletronegativo do que o rádio.
III - Po2- e Ra2+ têm a mesma configuração

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

3. A indústria automobilística tem usado aços formados
por microligas de Nióbio, pois, além de garantir a
segurança do motorista, seu emprego demanda
menor quantidade de aço na estrutura do automóvel,
tornando-o mais leve e consequentemente reduzindo
o consumo de combustível.
BRUZIQUESI, C. G. O. et al. Nióbio: um elemento químico estratégico para o Brasil.
Química Nova [online]. 2019, v. 42, n. 10, p. 1184-1188. Disponível em: <http://
static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/v42n10a07.pdf>. Acesso em: 09 nov.
2021.

A vantagem do uso das microligas de Nióbio em aço,
em relação à segurança automobilística, deve-se às
propriedades de
a) densidade e tenacidade.
b) condutibilidade elétrica e tenacidade.
c) densidade e eletropositividade.
d) brilho metálico e eletropositividade.
e) brilho metálico e condutibilidade elétrica.

4. O gás carbônico é um dos gases responsáveis pelo
efeito estufa, e diversas estratégias têm sido
empregadas para mitigar o aumento de sua
concentração na atmosfera. A reação do gás
carbônico com epóxido gerando carbonatos cíclicos,
os quais apresentam interesse para a indústria
química, é uma dessas abordagens.
Considere a reação apresentada abaixo.

A molécula de CO2 e os átomos de oxigênio e carbono,
assinalados nas moléculas 2 e 3, apresentam,
respectivamente, as geometrias
a) linear – piramidal – trigonal planar.
b) planar – angular – linear.
c) linear – angular – trigonal planar.
d) planar – piramidal – tetraédrica.
e) linear – piramidal – tetraédrica.

5. Diamante e grafite são variedades alotrópicas do
elemento carbono cujas densidades são,
respectivamente,
d (Cdiamante) = 3,5 g/cm3 d (Cgrafite) = 2,3 g/cm3

Em um conto de fadas, uma jovem foi a um baile
com um anel de diamante de 1,75 quilates cuja pedra
tem um volume V1 e, à meia-noite, esse diamante
transformou-se em grafite. (dado: 1 quilate = 0,20 g)

O volume final dessa “pedra de grafite” será,
aproximadamente,
a) 0,4 V1

b) 0,7 V1

c) 1,5 V1

d) 2,3 V1

e) 3,5 V1

Química
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6. Considere dois béqueres, contendo quantidades
diferentes de duas amostras líquidas homogêneas
A e B , a 25 ºC, que são submetidos a aquecimento
por 30 min, sob pressão de 1 atm, com fontes de
calor equivalentes. A temperatura do líquido contido
em cada béquer foi medida em função do tempo de
aquecimento, e os dados obtidos foram registrados
nos gráficos abaixo.

Sobre esses dados, são feitas as afirmações abaixo.
I - Se TA = TB, então a amostra A e a amostra B

provavelmente são a mesma substância pura.
II - Se as amostras A e B são constituídas pela

mesma substância, então o volume da amostra
B é menor que o volume de amostra A.

III - A amostra A é uma mistura em que o líquido
predominante é aquele que constitui a amostra
B.

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

7. Açúcar comum (sacarose) e café passado, tão
comuns em nosso dia-a-dia, são exemplos,
respectivamente, de
(A) substância pura e mistura homogênea.
(B) substância composta e mistura heterogênea.
(C) substância simples e mistura homogênea.
(D) substância pura e mistura heterogênea.
(E) mistura heterogênea e mistura homogênea.

8. Considere as seguintes espécies químicas.
N3–, O2–, F–, Ne, Na+, Mg2+, Al3+

A respeito da estrutura atômica e das propriedades
dessas espécies, são feitas as seguintes
afirmações.
I. As espécies são isoeletrônicas, ou seja, todas

apresentam dez elétrons.
II. O gás nobre é a espécie que apresenta o maior

potencial de ionização.
III. A espécie N3– apresenta o maior raio atômico.
IV. A espécie Al3+ apresenta o menor raio atômico.

Quais estão corretas?
(A) Apenas II.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I, II e IV.
(E) Apenas I, III e IV.

9. O quadro abaixo apresenta a estrutura geométrica e
a polaridade de várias moléculas, segundo a Teoria
da repulsão dos pares de elétrons de valência.
Assinale a alternativa em que a relação proposta está
incorreta.
         Molécula Geometria Polaridade
(A) SO2 angular polar
(B) CO2 linear apolar
(C) NH3 piramidal polar
(D) NO2 angular polar
(E) CH3F piramidal apolar

10. Entre os compostos abaixo, formados pela
combinação química de um elemento do grupo 14
com outro do grupo 16, o de maior caráter iônico é
(A) PbO.
(B) PbS.
(C) CS2.
(D) GeO.
(E) SiO2

11. Considere três elementos químicos, designados
como X, Y, Z, que apresentam a distribuição de seus
elétrons descrita abaixo.
X -  2   8   8    1
Y -  2   8  18  4
Z -  2   8  18  8

Com base nessa distribuição e na propriedades
periódicas, é incorreto afirmar que
(A) os três elementos se localizam no mesmo

período.
(B) o elemento Y é o mais eletronegativo entre eles.
(C) o elemento X apresenta seus elétrons

distribuídos em quatro níveis de energia.
(D) o elemento Z apresenta o maior potencial de

ionização entre eles.
(E) os três elementos apresentam a mesma

eletroafinidade.
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12. Pelas convenções atuais, um mol de qualquer
substância é a quantidade de matéria que
(A) corresponde a sua massa molecular.
(B) corresponde a 6,02.1023 unidades de massa

atômica da substância.
(C) apresenta volume de 22,4 litros nas CNTP.
(D) apresenta 6,02.1023 unidades estruturais

dessa substância.
(E) está contida em 6,02.1023 g dessa substância.

13. Qual dos elementos a seguir, cujas estruturas
eletrônicas são apresentadas, teria capacidade de
ligação nula, se não ocorresse hibridização?
a) 1s1

b) 1s2 2s2

c) 1s2 2s2 2p2

d) 1s2 2s2 2p4

e) 1s2 2s2 2p5

14. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica
em níveis de energia:

K = 2, L = 8, M = 8, N = 2, forma com

a) um halogênio Y um composto molecular XY.
b) um calcogênio Z um composto iônico XZ.
c) o hidrogênio um composto molecular MX.
d) um metal alcalino M um composto iônico MX.
e) um halogênio R um composto molecular X2R.

15. Uma moda atual entre as crianças é colecionar
figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras
apresentam em sua constituição a substância sulfeto
de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons
que compõe os átomos dessa substância absorvem
energia luminosa e saltam para níveis de energia
mais externos. No escuro, esses elétrons retornam
aos seus níveis de origem, liberando energia
luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa
característica pode ser explicada considerando o
modelo atômico proposto por
a) Dalton
b) Thomson
c) Lavoisier
d) Rutherford
e) Bohr.


