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Língua Portuguesa
1. Assim como a língua de um povo, os genes são

representados por um código de letras. No código
genético, as letras referem-se às iniciais das bases
nitrogenadas que, combinadas em uma sequência
específica, compreendem um significado químico
relativo a uma proteína. Analise a sequência de letras
na oração a seguir.
A tua gata Cuca ataca a cacatua Cacau.
Nessa oração, as palavras formadas integralmente
por letras que se referem a bases nitrogenadas
encontradas no DNA pertencem às seguintes
classes gramaticais:
a) preposição, pronome e verbo.
b) artigo, pronome e substantivo.
c) artigo, substantivo e verbo.
d) preposição, substantivo e adjetivo.
e) artigo, adjetivo e verbo.

Condenado a ser livre
Almir Freitas

Entre a concepção de autonomia política e a noção
de livre-arbítrio, a liberdade sempre ocupou papel central
na filosofia. Mas foi no século XX, destacada no então
recente 1arcabouço existencialista, que ela chegou à
cultura mais geral, expressa não apenas nas obras
teóricas de Jean-Paul Sartre (1905-1980), mas também
nos seus romances e peças de teatro. Dali em diante,
naquele mundo que emergia das ruínas da Segunda
Guerra Mundial e 2ensaiava uma era de intelectuais-
celebridades, ganharia ares pop.

Foi na Paris de 1945, em um auditório com
cadeiras 3disputadas a tapa, que Sartre afirmou, na
conferência O Existencialismo é um Humanismo, que o
homem estava “condenado a ser livre”, ideia antes
apresentada em O Ser e o Nada (1943). Entre a obra
filosófica e a conferência, outra frase sua, “o inferno são
os outros”, havia causado sensação, na estreia da peça
Entre Quatro Paredes, em 1944, ainda com o país
ocupado pelos nazistas. A liberdade, então, era tudo o
que os franceses consideravam distante.

Em linhas gerais, a concepção sartreana da
liberdade assentava-se no 4pressuposto de que o ser
humano é a única criatura para quem a existência (existir)
é anterior à essência (ser). Quer dizer: o nosso destino
não é 5______ pela natureza – muito menos, ele assinala,
pela “inteligência divina”. “O que significa dizer que a
existência precede a essência?”, pergunta. 6"Significa que
o homem primeiramente existe, se descobre, surge no
mundo; e que só depois se define. O homem é não
apenas como ele se concebe, mas como ele quer que
seja, como ele se concebe depois da existência, como
ele se deseja após este impulso para a existência.7" (Não,
a psicanálise não orna muito bem com esse tipo de
pensamento.)

O ser humano, 8frisa Sartre, define-se pelo que
faz, o que ele projeta ser, por suas escolhas. Daí em
diante, é preciso falar em consequências – tanto dessa
ideia 9basilar quanto da própria liberdade 10avassaladora
que ela anuncia. Em primeiro lugar, ela incorre no fato de
que cada um de nós é total e integralmente responsável
não apenas por nossos atos, mas também por aquilo
que somos. O que se desdobra em outras e mais
profundas consequências.

Em um mundo sem Deus e sem natureza
humana, o homem é plenamente responsável não
apenas por si, mas também por todos os homens. Diz
Sartre, “Não há dos nossos atos um sequer que, ao criar
o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo
uma imagem do homem como julgamos que deve ser”.

Tratava-se, também, de rebater as acusações de
que o existencialismo incitava as pessoas ao
“imobilismo”. Era bem o contrário: a ideia de que as
escolhas individuais estavam conectadas à escolha de
uma imagem da humanidade seria fundamental para a
ideia de engajamento que 11marcaria toda a obra e a
trajetória de Sartre.

Na vida pessoal, Sartre também personificou o
exercício radical dessa liberdade individual, com sua
distinção entre amores “contingentes” e amores
“necessários”. Ninguém 12ignora, por exemplo, que a
relação aberta com Simone de Beauvoir, mais a opção
militante de não ter filhos, era uma projeção de um
13ideário de humanidade que contribuiu em muito para
os fundamentos da contracultura e da revolução sexual.
Mas eram escolhas que não estavam isentas de
impasses, contradições e até certa crueldade. Ninguém
falou que seria fácil.

A ideia de que a liberdade é um peso não foi
inventada por Sartre – ela já tinha sido enunciada
14______. Na formulação da ideia de livre-arbítrio, no
século V, Santo Agostinho deixou clara a responsabilidade
que recai sobre o homem. Na política, o francês Étienne
de La Boétie havia, no século XVI, apontado o dedo para
o conforto da “servidão voluntária” como a razão da
opressão dos Estados. Em Homem e Super-Homem
(1903), Bernard Shaw já tinha dito com todas as letras:
“Liberdade significa responsabilidade. É por isso que
tanta gente tem medo dela.” Até o nosso senso comum
15(cristão) diz que é por aí mesmo.

Com Sartre e seu existencialismo16, entretanto, o
17______ é completo. A angústia da responsabilidade é
acompanhada do desamparo pelo peso adicional da
ausência de Deus. E do desespero: isto é, pela ausência
de esperança do homem de que sua escolha é a correta.
Não há18, diz o filósofo, uma moral geral 19______ se
guiar.

Pessimismo? Jean-Paul jura que fala de otimismo
quando, ao aceitar que a vida não tem sentido nenhum a
priori, cabe a nós inventá-lo, pela ação. Em São Genet,
Ator e Mártir (1952), ensaio sobre a vida do escritor
marginal Jean Genet, Sartre 20ilustrará esse modelo
existencialista. Foi nesse texto caudaloso, exagerado
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como era de hábito, que cunhou outra frase que ficou
famosa, síntese e legado para quem a condenação à
liberdade significava viver plenamente. “O importante”,
escreveu, “não é aquilo que se fez do homem, mas aquilo
que ele faz daquilo que fizeram dele.”

Disponível em: http://bravo.vc/seasons/s05e01. Acesso em: 13 jul. 2021. (Adaptado.)

2. É correto afirmar que a forma verbal
a) ensaiava (ref. 2) denota uma ação passada

concluída por completo em um momento
pontual.

b) frisa (ref. 8) é empregada para reforçar o
carácter imperativo da ação.

c) marcaria (ref. 11) designa ação posterior ao
tempo verbal predominante no parágrafo.

d) ignora (ref. 12) atribui vivacidade a um fato
ocorrido no passado.

e) ilustrará (ref. 20) expressa uma forma polida
de marcar o presente.

[Fragmento 1]
1Ainda 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 2mais formidável e 3mais 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]
4Alguns 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 5mais cortante, mais impressionante; e contemplando
uma porção de corpos negros nus, faz 6ela 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 7bem, 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.

3. Ainda com base na leitura do texto e de acordo com a
variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar
que:
01) o termo de sentido contrário da palavra “bem”

(ref. 7) é “mau”.
02) em “mais formidável” (ref. 2), “mais cortante”

(ref. 3) e “mais cortante” (ref. 5), o uso de “mais”
serve para intensificar o qualificador que o
segue.

04) o pronome “ela” (ref. 6) serve como elemento
de coesão referencial de “Seção Pinel”.

08) o termo “Ainda” (ref. 1) remete a um
acontecimento passado que se deu até aquele
momento.

16) “Alguns” (ref. 4) denota uma forma verbal
indeterminada, sem um referente textual.

32) nos fragmentos 1, 2 e 3, a variante tida como
culta e de prestígio usada pelo narrador-
protagonista contrasta com a condição em que
o personagem se encontra, em meio à loucura
e à pobreza.

Da Violência
Hannah Arendt

Estas reflexões foram causadas pelos eventos e
debates dos últimos anos comparados com o
1background do século vinte, que se tornou realmente,
como Lênin tinha previsto, um século de guerras e
revoluções; 2um século daquela violência que se acredita
comumente ser o denominador comum destas guerras
e revoluções. Há, todavia, um outro fator na situação atual
que, 3embora não previsto por ninguém, é pelo menos
de igual importância. O desenvolvimento técnico dos
implementos da violência chegou a tal ponto que nenhum
objetivo político concebível poderia corresponder ao seu
potencial destrutivo, ou justificar seu uso efetivo num
conflito armado. 4Assim, a arte da guerra 5– desde tempos
imemoriais o impiedoso árbitro final em disputas
internacionais 6– perdeu muito de sua eficácia e quase
todo seu fascínio. O 7"apocalíptico” jogo de xadrez entre
as superpotências, 8ou seja, entre os que manobram no
plano mais alto de nossa civilização, está sendo jogado
segundo a regra “se qualquer um ‘ganhar’ é o fim de
ambos”; é um embate sem qualquer semelhança com
os outros embates militares precedentes. Seu objetivo
9"racional” é intimidação e não vitória, e a corrida
armamentista, 10já não sendo uma preparação para a
guerra, só pode ser justificada agora pela ideia de que
quanto mais intimidação houver maior é a garantia de
paz.

(Extraído e adaptado de: Arendt, H. Crises da República. SP: Perspectiva, 2017.)
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4. Acerca dos relatores de coesão presentes no texto,
assinale a alternativa correta.
a) O termo grifado em “um século daquela

violência que se acredita” (ref. 2) é conjunção
integrante com valor aditivo.

b) O vocábulo “assim” (ref. 4) tem valor adversativo,
de oposição ao período precedente.

c) Na referência 8, a locução “ou seja” tem o
mesmo valor semântico de “quer seja”.

d) O valor semântico de “embora” (ref. 3)
corresponde a “por mais que”.

e) A locução “já não” (ref. 10) tem valor concessivo
equivalente a “ainda que”.

5. Assinale a opção em que todas as formas verbais
destacadas foram empregadas corretamente.
a) O sertanejo preveu a seca e proveu a casa de

mantimentos.
b) Todos os citados requiserarn os pedidos e

ativeram-se aos detalhes.
c) O juiz queria que reouvéssemos todos os

processos trazidos ontem.
d) Credes em Deus e apiedai-vos dos irmãos.
e) Eu me precavenho todas as vezes que saio de

casa.

Um caso de burro
Machado de Assis

Quinta-feira à tarde, pouco mais de três horas, vi
uma coisa tão interessante, que determinei logo de
começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento
de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que
eu para um espetáculo, que lhe parecerá vulgar, e
porventura torpe. Releve a importância; os gostos não
são iguais.

Entre a grade do jardim da Praça Quinze de
Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé
dos trilhos de bondes, estava um burro deitado. O lugar
não era próprio para remanso de burros, donde concluí
que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois,
vimos (eu ia com um amigo), vimos o burro levantar a
cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele, os
olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando.
O infeliz cabeceava, mais tão frouxamente, que parecia
estar próximo do fim.

Diante do animal havia algum capim espalhado e
uma lata com água. Logo, não foi abandonado
inteiramente; alguma piedade houve no dono ou quem
quer que seja que o deixou na praça, com essa última
refeição à vista. Não foi pequena ação. Se o autor dela é
homem que leia crônicas, e acaso ler esta, receba daqui
um aperto de mão. O burro não comeu do capim, nem
bebeu da água; estava já para outros capins e outras
águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de
curiosos tinha parado ao pé do animal. Um deles, menino
de dez anos, empunhava uma vara, e se não sentia o
desejo de dar com ela na anca do burro para espertá-lo,
então eu não sei conhecer meninos, porque ele não

estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da
anca. Diga-se a verdade; não o fez – ao menos enquanto
ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos
minutos, porém, valeram por uma hora ou duas. Se há
justiça na Terra valerão por um século, tal foi a descoberta
que me pareceu fazer, e aqui deixo recomendada aos
estudiosos.

O que me pareceu, é que o burro fazia exame de
consciência. Indiferente aos curiosos, como ao capim e
à água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era
um trabalho interior e profundo. Este remoque popular:
por pensar morreu um burro mostra que o fenômeno foi
mal entendido dos que a princípio o viram; o pensamento
não é a causa da morte, a morte é que o torna necessário.
Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é
o exame da consciência. Agora, qual foi o exame da
consciência daquele burro, é o que presumo ter lido no
escasso tempo que ali gastei. Sou outro Champollion,
porventura maior; não decifrei palavras escritas, mas
ideias íntimas de criatura que não podia exprimi-las
verbalmente.

E diria o burro consigo:
“Por mais que vasculhe a consciência, não acho

pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não
matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em
toda a minha vida, se dei três coices, foi o mais, isso
mesmo antes haver aprendido maneiras de cidade e de
saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e
calar. Quando ao zurro, usei dele como linguagem.
Ultimamente é que percebi que me não entendiam, e
continuei a zurrar por ser costume velho, não com ideia
de agravar ninguém. Nunca dei com homem no chão.
Quando passei do tílburi ao bonde, houve algumas vezes
homem morto ou pisado na rua, mas a prova de que a
culpa não era minha, é que nunca segui o cocheiro na
fuga; deixava-me estar aguardando autoridade.”

“Passando à ordem mais elevada de ações, não
acho em mim a menor lembrança de haver pensado
sequer na perturbação da paz pública. Além de ser a
minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me
diz que, não havendo nenhuma revolução declarado os
direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe
de estado foi dado em favor dele; nenhuma coroa os
obrigou. Monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma
forma de governo, teve em conta os interesses da minha
espécie. Qualquer que seja o regime, ronca o pau. O pau
é a minha instituição um pouco temperada pela teima
que é, em resumo, o meu único defeito. Quando não
teimava, mordia o freio dando assim um bonito exemplo
de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis
nem chuvas; bastava sentir o freguês no tílburi ou o apito
do bonde, para sair logo. Até aqui os males que não fiz;
vejamos os bens que pratiquei.”

“A mais de uma aventura amorosa terei servido,
levando depressa o tílburi e o namorado à casa da
namorada – ou simplesmente empacando em lugar onde
o moço que ia ao bonde podia mirar a moça que estava
na janela. Não poucos devedores terei conduzido para
longe de um credor importuno. Ensinei filosofia a muita
gente, esta filosofia que consiste na gravidade do porte e
na quietação dos sentidos. Quando algum homem,
desses que chamam patuscos, queria fazer rir os amigos,
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fui sempre em auxílio deles, deixando que me dessem
tapas e punhadas na cara. Em fim…”

Não percebi o resto, e fui andando, não menos
alvoroçado que pesaroso. Contente da descoberta, não
podia furtar-me à tristeza de ver que um burro tão bom
pensador ia morrer. A consideração, porém, de que todos
os burros devem ter os mesmos dotes principais, fez-me
ver que os que ficavam não seriam menos exemplares
do que esse. Por que se não investigará mais
profundamente o moral do burro? Da abelha já se
escreveu que é superior ao homem, e da formiga
também, coletivamente falando, isto é, que as suas
instituições políticas são superiores às nossas, mais
racionais. Por que não sucederá o mesmo ao burro, que
é maior?

Sexta-feira, passando pela Praça Quinze de
Novembro, achei o animal já morto.

Dois meninos, parados, contemplavam o cadáver,
espetáculo repugnante; mas a infância, como a ciência,
é curiosa sem asco. De tarde já não havia cadáver nem
nada. Assim passam os trabalhos deste mundo. Sem
exagerar o mérito do finado, força é dizer que, se ele não
inventou a pólvora, também não inventou a dinamite. Já é
alguma coisa neste final de século. Requiescat in pace.

6. Assinale a opção em que o termo destacado é um
elemento de coesão, sem cumprir função sintática.
a) “Quinta-feira à tarde, pouco mais de três horas,

vi uma coisa tão interessante, que determinei
logo de começar por ela esta crônica.”

b) “Se o autor dela é homem que leia crônicas, e
acaso ler esta, receba daqui um aperto de mão.”

c) “Por mais que vasculhe a consciência, não acho
pecado que mereça remorso.”

d) “Agora, qual foi o exame da consciência daquele
burro, é o que presumo ter lido no escasso
tempo que ali gastei.”

e) “[...] ou simplesmente empacando em lugar
onde o moço que ia no bonde podia mirar a
moça que estava na janela.”

Romance LIII ou Das Palavras Aéreas

Ai, palavras, ai, palavras,
que estranha potência, a vossa!
Ai, palavras, ai, palavras,
sois de vento, ides no vento,
no vento que não retorna,
e, em tão rápida existência,
tudo se forma e transforma!

Sois de vento, ides no vento,
e quedais, com sorte nova! (...)

Ai, palavras, ai, palavras,
que estranha potência, a vossa!
Perdão podíeis ter sido!

– sois madeira que se corta,
– sois vinte degraus de escada,
– sois um pedaço de corda...
– sois povo pelas janelas,
cortejo, bandeiras, tropa...

Ai, palavras, ai, palavras,
que estranha potência, a vossa!
Éreis um sopro na aragem...
– sois um homem que se enforca!

Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência.

7. Ao substituir a pessoa verbal utilizada para se referir
ao substantivo “palavras” pela 3ª pessoa do plural,
os verbos dos versos “sois de vento, ides no vento,”
(v. 4) / “Perdão podíeis ter sido!” (v. 12)! “Éreis um
sopro na aragem (v. 20) seriam conjugados conforme
apresentado na alternativa:
a) são, vão, podiam, eram.
b) seriam, iriam, podiam, serão.
c) eram, foram, poderiam, seriam.
d) são, vão, poderiam, eram.
e) eram, iriam, podiam, seriam.

TEXTO I

História das invenções
Dona Benta costumava receber livros novos, de

ciências, de arte, de literatura. Era o tipo da velhinha
novidadeira. Bem dizia o compadre Teodorico: “Dona
Benta parece velha, mas não é, tem o espírito mais moço
que o de jovens de vinte anos”.

Assim foi que naquele bolorento mês de fevereiro,
em que era impossível botar o nariz fora de casa, de tanto
que chovia, resolveu contar aos meninos um dos últimos
livros chegados.

– Tenho aqui um livro de Hendrik Van Loon – disse
ela –, um sábio americano, autor de coisas muito
interessantes. Ele sai dos caminhos por onde todo
mundo anda e fala das ciências dum modo que tudo vira
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romance, de tão atrativo. Já li para vocês a geografia que
ele escreveu e agora vou ler este último livro – História
das invenções do homem, o fazedor de milagres.

Era um livro grosso, de capa preta, cheio de
desenhos feitos pelo próprio autor. Desenhos não muito
bons, mas que serviam para acentuar suas ideias.

– E quando começa? – quis saber Narizinho.
– Hoje mesmo, no serão. Podemos começar logo

depois do rádio.
– Comece, vovó! – disse Pedrinho. E Dona Benta

começou.
– Este livro não é para crianças – disse ela; – mas

se eu ler do meu modo, vocês entenderão tudo. Não
tenham receio de me interromperem com perguntas,
sempre que houver qualquer coisa obscura. Aqui está o
prefácio...

– Que é prefácio? – perguntou Emília.
– São palavras explicativas que certos autores

põem no começo do livro para esclarecer os leitores sobre
as suas intenções. O prefácio pode ser escrito pelo
próprio autor ou por outra pessoa qualquer. Neste
prefácio o Senhor Van Loon diz que antigamente tudo era
muito simples...

– Tudo o quê? – interrompeu Pedrinho. – A
explicação das coisas do mundo. A Terra formava o centro
do universo. O céu era uma abóbada de cristal azul onde
à noite os anjos abriam buraquinhos para espiar. Esses
buraquinhos formavam as estrelas. Tudo muito simples.

Mas depois as coisas se complicaram. Um sábio
da Polônia, de nome Nicolau Copérnico, publicou um
livro no qual provava que a Terra não era fixa, pois girava
em redor do Sol, e as estrelas não eram brinquedinhos
dos anjos, sim sóis imensos, em redor dos quais giravam
milhões de terras como a nossa.

Isso veio causar uma grande trapalhada nas
ideias assentes, isto é, nas ideias que estavam na cabeça
de todo mundo – e por um triz não queimaram vivo a esse
homem. Afinal a sua ideia venceu e hoje ninguém pensa
de outra maneira.

A astronomia, que é a ciência que estuda os astros,
tomou um grande desenvolvimento. Os astrônomos
foram descobrindo coisas e mais coisas, chegando à
perfeição de medir a distância dum astro a outro, e pesar
a massa desses astros. As distâncias entre os astros
eram tão grandes que as nossas medidas comuns se
tornaram insuficientes. Foi preciso criar medidas novas
– medidas astronômicas.

– Por quê? – perguntou Narizinho. – Com o
quilômetro a gente pode medir qualquer distância. É só ir
botando zeros e mais zeros.

– Parece, minha filha. As distâncias entre os astros
são tamanhas que para medi-las com quilômetros seria
necessário usar carroçadas de zeros, de maneira que
não haveria papel que chegasse. E então os astrônomos
inventaram o “metro astronômico”, ou a “unidade
astronômica”, que é como eles dizem. Essa unidade,
esse metro tinha 92.900.000 milhas.

– Que colosso, vovó! Eu acho que fizeram um metro
grande demais...

– Pois está muito enganada, minha filha. As
distâncias entre a Terra e as novas estrelas que com os
modernos telescópios foram sendo descobertas,
acabaram deixando essa medida pequena. E então o
astrônomo Michelson propôs outra medida: o ano-luz.

– Cáspite!
– Pois bem, isto que os astrônomos fizeram para

os astros, outros homens de ciência fizeram para o
contrário dos astros, isto é, para as moléculas e átomos,
que são coisinhas infinitamente pequenas. Chegaram a
medir átomos que têm o tamanhinho de uma trilionésima
parte de milímetro.

– Será possível? Um milímetro já é uma isca que
a gente mal percebe...

– Ora, neste livro o Senhor Van Loon trata de
mostrar como esse bichinho homem, que já foi peludo e
andava de quatro, chegou a desenvolver seu cérebro a
ponto de medir a distância entre os astros e a calcular o
tamanho dos átomos.

– Como foi isso?
– Inventando coisas. O homem é um grande

inventor de coisas, e a história do homem na Terra não
passa da história das suas invenções com todas as
consequências que elas trouxeram para a vida humana.
É mais ou menos isto o que Van Loon diz neste prefácio.
Vamos agora ver o capítulo número 1.

– Depois da pipoca, vovó! – gritou Narizinho
farejando o ar.

1De fato: da cozinha vinha para a sala o cheiro das
pipocas que Tia Nastácia estava rebentando. Pipocas à
noite foi coisa que nunca faltou no sítio de Dona Benta.

Adaptado de: LOBATO, Monteiro.
História das invenções. São Paulo, SP: Círculo do Livro.

TEXTO II

Exposição virtual conta a história das grandes
invenções da Humanidade

2Projeto reúne mais de 200 mil imagens, vídeos e
registros históricos; aplicativo usa realidade aumentada
para explicar Big Bang

RIO – Em 1608, o alemão Hans Lippershey
apresentou um pedido de patente para uma lente capaz
de “ver coisas distantes como se estivessem próximas”.
O pedido foi negado, mas a notícia da invenção se
espalhou pela Europa e, no ano seguinte, o italiano
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3Galileu Galilei mirou essa lente melhorada para o céu,
descobriu luas em Júpiter e crateras na Lua, dando início
à astronomia observacional. Quatro séculos depois,
telescópios estão no espaço, observando galáxias a
bilhões de anos-luz de distância. Essa é uma das histórias
reunidas pelo projeto “Once Upon a Try”, desenvolvido
pelo Google Arts & Culture com 110 museus e instituições
científicas ao redor do mundo.

Trata-se da maior exibição virtual sobre a inovação
e a inventividade humana. São quase 400 exposições
virtuais, com mais de 200 mil imagens, vídeos e registros
históricos, como a coleção, inédita na internet, de cem
cartas enviadas por Albert Einstein a cientistas franceses,
mantidas pela prestigiada Académie dês Sciences
francesa. Da Nasa, uma plataforma de aprendizado de
máquina oferece uma nova forma de explorar um arquivo
com mais de 127 mil imagens espaciais.

– Nós trabalhamos nesse projeto por mais de dois
anos – contou Luisella Mazza, diretora de operações do
Google Cultural Institute. – A curadoria das exposições foi
feita pelas instituições parceiras, sem ingerência do
Google Arts & Culture. As instituições decidiram, de forma
autônoma, as imagens, as histórias e as invenções que
fazem parte dessa mostra.

Coube ao Google o apoio com tecnologia, como
no desenvolvimento do aplicativo “Big Bang AR”, que
explica o surgimento e a evolução do universo com
realidade aumentada. 4O conteúdo foi desenvolvido por
físicos da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear,
conhecida pela sigla Cern, e coloca, literalmente, o evento
do Big Bang na palma da mão dos usuários.

5Modernas técnicas de digitalização foram
empregadas para transformar em pixels o Mapa de Juan
de la Cosa, considerado o mais antigo registro do Novo
Mundo. Pintado a mão num pergaminho, o mapa ilustra
as terras descobertas no continente americano até o fim
do século XV, por expedições espanholas, inglesas e
portuguesas. A partir de agora, ele estará disponível, em
altíssima resolução, aos visitantes da mostra “Once Upon
a Try”.

– O primeiro mapa das Américas, feito no início do
século XVI, foi digitalizado com a tecnologia gigapixel —
explicou Luisella. — É uma câmera muito especial, que
permite tirar fotos em altíssima resolução, de até 2 bilhões
de pixels, de forma muito rápida e intuitiva.

6O foco do projeto está nas grandes descobertas
e invenções, mas também há espaço para inventos
específicos, como a chuteira de futebol. Em parceria com
o Museu do Futebol, a exposição traça a história de um
simples calçado que está nos pés das estrelas do
esporte mais popular do planeta, além de contar como
foi a adaptação da chuteira em terras brasileiras.

O “Once Upon a Try” também oferece passeios
virtuais, com o Google Street View, em instalações como
a Estação Espacial Internacional e o Grande Colisor de
Hádrons do Cern, a maior máquina já construída pelo
homem. O túnel que se estende por 27 quilômetros na
fronteira da França com a Suíça ficou mundialmente
conhecido por comprovar, em 2012, a existência do bóson
de Higgs, a partícula de Deus.
Adaptado de: https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/exposicao-virtual-conta-historia-
das-grandesinvencoes-da-humanidade-23500843, acesso em 06SET2020, às 16:28.

8. “De fato: da cozinha vinha para a sala o cheiro das
pipocas que Tia Nastácia estava rebentando.” (ref. 1
– Texto I)
O termo em destaque no excerto acima estabelece
uma relação de sentido equivalente ao destacado
na seguinte passagem do Texto II:
a) “O conteúdo foi desenvolvido por físicos da

Organização Europeia para a Pesquisa
Nuclear”. (ref. 4)

b) “Modernas técnicas de digitalização foram
empregadas para transformar em pixels o Mapa
de Juan de la Cosa”. (ref. 5)

c) “O foco do projeto está nas grandes
descobertas e invenções, mas também há
espaço para inventos específicos”. (ref. 6)

d)  “Projeto reúne mais de 200 mil imagens,
vídeos e registros históricos; aplicativo usa
realidade aumentada para explicar Big Bang”.
(ref. 2)

e) “Galileu Galilei mirou essa lente melhorada
para o céu, descobriu luas em Júpiter e crateras
na Lua, dando início à astronomia
observacional”. (ref. 3)

Leia a letra da canção “Bom conselho”, de Chico
Buarque, composta em 1972.

Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado
Ou você se cansa
Está provado:
Quem espera nunca alcança

Venha, meu amigo
Deixe esse regaço
Brinque com meu fogo
Venha se queimar
Faça como eu digo
Faça como eu faço
Aja duas vezes antes de pensar

Corro atrás do tempo
Vim de não sei onde
Devagar é que não se vai longe
Eu semeio vento na minha cidade
Vou pra rua e bebo a tempestade

(www.chicobuarque.com.br)
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9. Observa-se rima entre palavras de classes
gramaticais diferentes em
a) “graça”/”passa” (1ª estrofe) e “regaço”/”faço” (2ª

estrofe).
b) “regaço”/”faço” (2ª estrofe) e “onde”/”longe” (3ª

estrofe).
c) “onde”/”longe” (3ª estrofe) e “cidade”/

”tempestade” (3ª estrofe).
d)  “sentado”/”provado” (1ª estrofe) e “cansa”/

”alcança” (1ª estrofe).
e) “cansa”/”alcança” (1ª estrofe) e “graça”/”passa”

(1ª estrofe).

Quando pensamos em EXPERIÊNCIAS
ESTUDANTIS NO EXTERIOR, automaticamente
relacionamos o tema aos melhores aspectos positivos
possíveis, como a vivência na língua, na cultura, na
culinária, entre outros. Contudo, há outros aspectos
relevantes – positivos e negativos – que a atividade deseja
também abordar. Somos seres humanos em construção
e interligados pela intensa globalização do século XXI.
Assim, a escolha desse tema se dá pelo desejo de
acrescentar reflexões importantes ao cotidiano de
nossos jovens estudantes.

Brasileira ganha bolsa para estudar em Harvard

Uma gonçalense de 18 anos é a única estudante
brasileira aprovada para estudar na Universidade de
Harvard, nos EUA, este ano. E com bolsa integral.

Uma gonçalense de 18 anos é a única estudante
brasileira aprovada para estudar na Universidade de
Harvard, no EUA, este ano. E com bolsa integral. A façanha
de Flávia Medina da Cunha é considerada tão especial
que será tema de palestra de orientadores educacionais,
nesta quarta-feira de manhã (19 de agosto de 2009), no
auditório do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Na mesma
época dos exigentes exames para Harvard, ela passou
nos vestibulares da UFRJ, UFF e UERJ e na prova de
admissão da Academia da Força Aérea (AFÃ). “Estudei
tantas horas que perdi a conta de quantas”, confessa
Flávia, que vai cursar Engenharia Química. Ela já havia
começado o curso na UFRJ.

Fã da obra de Machado de Assis, ela precisou se
debruçar sobre livros especializados na cultura norte-
americana. Flávia obteve ainda 90% de bolsa na
Universidade da Pensilvânia. “Fiquei na lista de esperada
Yale University, Duke University, Rice University e Tufts”,
enumerou Flávia, cujos dois irmãos estudam na Escola
Naval. Os pais, que são professores, estão orgulhosos,
mas não escondem a preocupação. “O coração está
apertado, mas ela é perseverante e carismática”, conta a
mãe, Gilza da Cunha, 57 anos. Em Harvard, a estudante
terá alojamento, refeição e receberá US$ 3mil (R$ 5,3
mil) por mês, além da oportunidade de emprego no
campus. Flávia embarca hoje à noite no voo 860 da United
Airlines. Na bagagem, a bandeira do Brasil e a medalha
de Santo António. No coração, a saudade de casa. “Não
vou chorar”, avisa Flávia. “Muita gente sonha em ir à Disney

e realiza o sonho. Por que não sonhar em aprimorar os
conhecimentos no exterior?”, lança o desafio o gerente
de pesquisas do escritório da Harvard no Brasil, Tomás
Amorim. (...)

(Adaptado de https://www.mundovestibular.com.br/vestibular/noticias/
brasileira-ganha-bolsa-para-estudar-em-han/ard/. Acessado em: 02/09/2020)

10. “Fiquei na lista de esperada Yale University, Duke
University, Rice University e Tufts”, enumerou Flávia,
cujos dois irmãos estudam na Escola Naval.
Os períodos compostos são estruturas complexas
de comunicação, por interligarem macroestruturas e
produzirem significado durante este processo. No
trecho a seguir, o termo “cujos” possui a classificação
morfológica de ----__________ e inicia, portanto, uma
__________.

Assinale a alternativa abaixo que preenche
corretamente as lacunas apresentadas.
a) conjunção subordinativa integrante/ oração

subordinada substantiva subjetiva.
b) conjunção coordenativa explicativa/ oração

coordenada sindética explicativa.
c) pronome relativo/oração subordinada adjetiva

restritiva.
d) conjunção subordinativa adverbial causal/

oração subordinada adverbial causal.
e) pronome relativo/oração subordinada adjetiva

explicativa.

Leia o trecho do poema “Amor feinho”, de Adélia
Prado.

Eu quero amor feinho.
Amor feinho não olha um pro outro.
Uma vez encontrado é igual fé,
não teologa mais.
Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo
e filhos tem os quantos haja.
Tudo que não fala, faz.
Planta beijo de três cores ao redor da casa
e saudade roxa e branca,
da comum e da dobrada.
Amor feinho é bom porque não fica velho.
Cuida do essencial; o que brilha nos olhos é o que é:
eu sou homem você é mulher.
Amor feinho não tem ilusão,
o que ele tem é esperança:
eu quero amor feinho.

(Bagagem, 2011.)
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11. “Eu quero amor feinho.”

O verbo sublinhado é transitivo direto, assim como o
verbo sublinhado em:
a) “Amor feinho não olha um pro outro.”
b) “não teologa mais.”
c) “Uma vez encontrado é igual fé,”
d) “Amor feinho é bom porque não fica velho.”
e) “Planta beijo de três cores ao redor da casa”

Leia o soneto de Luís de Camões.

Posto me tem fortuna1 em tal estado,
E tanto a seus pés me tem rendido!
Não tenho que perder já, de perdido;
Não tenho que mudar já, de mudado.

Todo o bem para mim é acabado;
Daqui dou o viver já por vivido;
Que, aonde o mal é tão conhecido,
Também o viver mais será escusado.

Se me basta querer, a morte quero,
Que bem outra esperança não convém;
E curarei um mal com outro mal.

E, pois do bem tão pouco bem espero,
Já que o mal este só remédio tem,
Não me culpem em querer remédio tal.

(Luís de Camões. Lírica, 1991.)
1fortuna: destino.

12. As palavras podem mudar de classe gramatical sem
sofrer modificação na forma. A este processo de
enriquecimento vocabular pela mudança de classe
das palavras dá-se o nome de “derivação imprópria”.

(Celso Cunha. Gramática essencial, 2013. Adaptado.)

Observa-se um exemplo de derivação imprópria no
verso:
a) “E tanto a seus pés me tem rendido!” (1ª estrofe)
b)  “Não tenho que perder já, de perdido;”

(1ª estrofe)
c)  “Não me culpem em querer remédio tal.”

(4ª estrofe)
d) “Se me basta querer, a morte quero,” (3ª estrofe)
e) “Também o viver mais será escusado.”

(2ª estrofe)

Zoom
(Antonio Prata)

1Uma 2reunião por computador é paradoxalmente
3mais 4distante e mais 5próxima do que um 6encontro
presencial. 7Mais distante por razões óbvias: as pessoas
estão reduzidas a duas dimensões, presas em
quadradinhos numa tela. 8Por outro lado, somos
brindados com uma pequena moldura de intimidade
alheia que não seria revelada em torno da mesa de um
escritório.

Vemos a sala ou o quarto dos outros. A estante de
livros. Vejo uma boina pendurada no cabide de um 9colega
de trabalho que eu julgava 10discreto e 11austero. Em que
ocasião ele usa 12essa boina? Será que meu colega não
é 13careta e austero coisa nenhuma e aos domingos veste
a boina, acende um cachimbo e 14pinta telas com nus
gigantes?

Além da moldura domiciliar, 15há mais intimidade
no Zoom pela 16liberdade de olharmos para onde
quisermos. 17Numa conversa presencial, devemos manter
os olhos colados nos olhos de quem fala. Numa reunião
via Zoom com 30 pessoas a gente pode escolher
qualquer dos quadradinhos e ficar ali examinando o
18infeliz, 19reparando em suas orelhas, seus óculos, suas
expressões. (Faça isso presencialmente e você vai soar
como tarado ou 20serial killer. Ou 21serial killer tarado.)

Com algumas semanas de quarentena, a escola
dos meus filhos mandou as instruções de como seriam
as “aulas” dali em diante. Receberíamos apostilas e
lições por e-mail e algumas aulas seriam dadas on-line,
a cada semana, via Google Meet. 22Imaginei que as aulas
online não seriam problema, as 23crianças de cinco e
seis anos adorariam ver a professora e os colegas, mas
que eu teria dificuldade de colocá-los para fazer a lição
de casa.

24Estava completamente equivocado. 25Os dois
fazem páginas e páginas de contas de mais e de menos
e preenchem toda a 26apostila de português sem
problema, mas 27quase sempre se recusam 28a entrar
na aula on-line.

Li no New York Times uma matéria que me trouxe
hipóteses sobre as dificuldades dos meus filhos. O texto
falava da importância que damos, em nossas interações
sociais, às imediatas respostas faciais e corporais das
outras pessoas. A cada instante vamos moldando nosso
discurso pelos sorrisos, sobrancelhas arqueadas ou
braços cruzados dos nossos 29interlocutores.

Numa reunião on-line cada um tem uma qualidade
de conexão diferente e as reações chegam
embaralhadas, às vezes com vários segundos de atraso.
Ficamos sem um feedback confiável sobre como estão
recebendo nossas informações.

30É por isso, aliás, que a gente se atropela tanto
numa reunião on-line. Ao vivo, sabemos interpretar
perfeitamente o fluxo da conversa. Lemos no outro a
antecipação de uma pausa, num outro a intenção de uma
fala, num outro, ainda, a disposição para a briga. Uma
conversa de várias pessoas é uma 31sinfonia emocional
cuja partitura a seleção natural nos moldou, por milhares
de anos, para ler. Na reunião on-line, cada um segue um
32metrônomo diferente.
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Para as crianças, suponho, 33essa confusão é
ainda mais desagradável. Elas estão aprendendo a
interagir com os outros. As 34reações distintas passam a
elas a mensagem de que não estão sendo ouvidas com
interesse, de que estão sendo ignoradas ou mal
interpretadas.

O medo da 35criança no Zoom é o mesmo medo
do quarto escuro: ela preenche o que não consegue ver
com as suas angústias. 36Os pequenos narcisos que
ainda não conseguem enxergar direito seus rostos
refletidos no lago apavoram-se ao ver o reflexo ondulante,
como se uma pedra tivesse sido atirada na água. E quem
poderá afirmar que não foi?

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/amp/colunas/antonioprata/2020/06/
zoom.shtml. Acesso em: 07 dez 2020.)

Vocabulário
Metrônomo: instrumento para medir o tempo e marcar o
compasso das composições musicais.

13. Assinale o que for correto.
01) Em “Uma reunião por computador é

paradoxalmente mais distante e mais próxima
do que um encontro presencial.” (ref. 1), “Uma”
e “um” são artigos indefinidos.

02) Em “Mais distante por razões óbvias: as
pessoas estão reduzidas a duas dimensões”
(ref. 7), “as” e “a” são artigos indefinidos.

04) Em “Numa conversa presencial, devemos
manter os olhos colados nos olhos de quem
fala.” (ref. 17), “Numa” é a contração da
preposição “em” + o artigo indefinido “uma”.

08) Em “Os dois fazem páginas e páginas de contas
de mais e de menos e preenchem toda a
apostila de português sem problema, mas
quase sempre se recusam a entrar na aula on-
line.” (ref. 25), o “mas” estabelece relação
semântica de adição.

16) Em “É por isso, aliás, que a gente se atropela
tanto numa reunião on-line.” (ref. 30), o autor
emprega o advérbio “aliás” como um operador
argumentativo que reforça uma determinada
conclusão.

14. Assinale o que for correto em relação aos elementos
linguísticos presentes no texto.
01) Em “mais distante e mais próxima” (ref. 3), as

duas ocorrências do advérbio “mais” têm o valor
semântico de intensificador.

02) Em “essa boina” (ref. 12), o uso do pronome
demonstrativo está adequado, conforme os
preceitos normativos, pois ele é empregado
para indicar algo já mencionado.

04) A expressão “quase sempre” (ref. 27) indica a
ideia de algo realizado em todo o tempo, sem
exceção.

08) Nas referências 20 e 21, o uso da expressão
estrangeira “serial killer” compromete a fluidez
interpretativa do texto.

16) A expressão “Os pequenos narcisos” (ref. 36) é uma
remissão a “criança” (ref. 35), ainda que não
compartilhe o mesmo gênero gramatical.

15. Assinale o que for correto a respeito do que se afirma
a seguir.
01) Em “encontro presencial” (ref. 6) e em “reações

distintas” (ref. 34), os adjetivos “presencial” e
“distintas” caracterizam, respectivamente,
“encontro” e “reações”.

02) Os adjetivos “discreto” (ref. 10), “austero” (ref.
11) e “careta” (ref. 13) caracterizam a mesma
entidade, isto é, um “colega de trabalho” (ref.
9).

04)  Em “reunião por computador” (ref. 2),
“liberdade de olharmos” (ref. 16) e “crianças de
cinco e seis anos” (ref. 23), as expressões
sublinhadas formam locuções adjetivas.

08) Em “essa confusão é ainda mais desagradável.”
(ref. 33), o adjetivo funciona como predicativo
do sujeito.

16) Os adjetivos “distante” (ref. 4) e “próxima” (ref.
5) caracterizam o mesmo objeto: o “encontro
presencial” (ref. 6).
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Espanhol
¿Es mejor tener la laptop enchufada todo el tiempo o

usar la batería?: esto es lo que dicen los expertos

Una pregunta bastante común sobre el uso de las
laptops es cómo prolongar la vida útil de la batería (o al
menos, cómo evitar acortarla más de lo normal).

Si bien todas las baterías se deterioran con el paso
del tiempo, muchos usuarios se cuestionan si el uso
que les damos puede influir – aunque sea ligeramente –
en su capacidad de retener energía y de alimentar
nuestros aparatos por más tiempo.

Si es así, ¿entonces cómo debemos usar las
baterías? Es decir, ¿debemos mantenerlas cargadas al
100% todo el tiempo o debemos conectarlas y
desconectarlas de acuerdo a su nivel de energía?

«La tecnología de baterías mejora cada vez más
con cada generación. Hace 10 años, la eficiencia de las
baterías de las laptops comenzaba a degradarse
después de un par de cientos de ciclos de carga», dice
Ashley Rolfe, jefe de Tecnología de Lenovo en Irlanda y
Reino Unido, a BBC Mundo. “Ahora las baterías de laptops
suelen tener un tiempo de vida de entre tres a cinco años,
en los que pueden completar entre 500 y 1.000 ciclos de
carga”.

«Uno quiere que la batería le dé la mayor cantidad
posible de energía por cada carga y que dure entre tres a
cinco años», dice a BBC Mundo Kent Griffith, investigador
de tecnologías de la energía de la Universidad
Northwestern, EE.UU.

¿Cómo lograr ese balance?
Dejar una laptop enchufada y al 100% todo el

tiempo «es absolutamente seguro y perfectamente
normal», afirma Rolfe, de Lenovo. Las laptops «usan
sensores y lógica de control para garantizar que la batería
no se sobrecargue ni se sobrecaliente», explica. Sin
embargo, «mantener una batería al 100% todo el tiempo
reducirá ligeramente su vida útil».

La recomendación es limitar la cantidad de tiempo
que la laptop permanece con carga completa o en vez de
cargarla hasta 100%, cargarla solo hasta 80% cada vez
que la enchufas.

«Técnicamente, las baterías son más ‘felices’ al
50% de carga, mientras que quedan bajo mayor tensión
en 0% o al 100%, por lo que los técnicos dicen que es
mejor mantenerlas entre 20% y 80%», comenta Rolfe.

La razón es que «la carga de 100% es la condición
más pesada en la que tu batería puede estar porque es
cuando el voltaje es más alto», explica Kent Griffith, de la
Universidad Northwestern. Así que «si mantienes la
batería lejos del 100%, la batería puede durar más, sin
duda».
Adaptado de: REDACCIÓN BBC NEWS MUNDO. ¿Es mejor tener la laptop enchufada todo el

tiempo o usar la batería?: esto es lo que dicen los expertos. Disponível em: <https://
www.bbc.com/mundo/noticias-56434598/>. Acesso em: 23/03/2021.

1. Assinale o que for correto.
01)  A 1ª pessoa do plural em: “debemos

mantenerlas cargadas”, indica um sujeito
coletivo que inclui a todos os leitores da
reportagem.

02) Em “las baterías son más felices”, o adjetivo
“felices” está flexionado no plural de modo a
concordar com o substantivo “baterías”.

04) No trecho “usan sensores y lógica”, o verbo está
conjugado na 3ª pessoa do plural porque
remete a ações de Ashley Rolfe e Kent Griffith
(eles).

08) Em “la tecnología de baterías mejora”, o verbo
está conjugado de maneira equivocada. O
correto seria “baterías mejoran”, pois dessa
forma o verbo “mejorar” estaria flexionado no
plural, em concordância com o substantivo
“baterías”.

Bolivia

Europa, 1939
Todos decían que no en las cancillerías
(Años de guerra caliente
Varios años antes de la guerra fría)

Todos decían que no
Cuando dijo que sí Bolivia

Berlín era un nido de ratas
El paladín de la bravata, gritaba
Llenaba estadios
De un árido erial de desvarío ario
Un árido erial de desvarío ario

Las puertas se iban cerrando
El tiempo colgaba de un pelo
Y aquel niño en los brazos de mis abuelos

Y el pánico era evidente
Y todo lo presagiaba:
El miedo ganaba cauce
Abría fauces, vociferaba
Y entonces llegó del frío
En pleno glaciar hiriente
Una insólita vertiente de agua tibia:

Todos decían que no
Cuando dijo que sí Bolivia
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Y el péndulo viene y va
Y vuelve a venir e irse
Y tras alejarse vuelve
Y tras volver, se distancia
Y cambia la itinerancia
Y los barcos van y vienen
Y quienes hoy todo tienen
Mañana por todo imploran
Y la noria no demora
En invertir los destinos
En refrescar la memoria

Y los caminos de ida
En cambios de regreso
Se transforman, porque eso:
Una puerta giratoria
No más que eso, es la historia

DREXLER, Jorge. Bailar en la cueva. 2016.

2. Se a palavra quienes (verso 30) fosse empregada
no singular, quantas outras alterações seriam
necessárias para fins de concordância nos versos
30 e 31?
a) Nenhuma.
b) Uma.
c) Duas.
d) Três.
e) Quatro.

Cómo poner la mesa

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

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

- Si no tiene una vajilla completa, puede jugar
armoniosamente con varios estilos. Los platos de postre
o los de servir, por ejemplo, pueden ser diferentes a los
restantes.

- Si su mesa es muy 2larga tenga siempre dos
juegos de salero/pimentero, hielo, agua, etc.

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

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

tres cuartas partes de su capacidad.
- Para mayor versatilidad y contraste es mejor

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

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

3. En relación al verbo gustar están correctas las
asertivas:
I. Me gusta mucho la primavera.
II. A ella le gustan las flores amarillas.
III. A los chicos no les gusta las fiestas.
IV. A nosotros no nos gustan la comida china.

a) Apenas I, II y III.
b) Apenas I, II y IV.
c) Apenas I y II.
d) Apenas II y IV.

Flexibilidad laboral

Adiós al teletrabajo, hola al empleo inteligente

Suena el despertador por tercera vez y te levantas
corriendo porque vuelves a llegar tarde a la oficina. Te
duchas deprisa y corriendo, bebes el café de un trago y
engulles una tostada mientras te aprietas la corbata. Ya
en el coche, te desesperas en el atasco de la hora punta,
pero consigues llegar solo diez minutos tarde y que tu
jefe no te pille pasando de puntillas frente a su despacho.
Una situación que a pocos profesionales les resulta
desconocida.

La imagen de personas cabizbajas que fichan al
entrar y al salir es el vivo reflejo de la falta de flexibilización
de horarios en las empresas tradicionales, uno de los
errores más habituales de cualquier organización. “¿Qué
necesidad tenemos de que determinados empleados
tengan que llegar a una hora concreta?”, se pregunta
Josep Velasco, director comercial en Robotics. “El
empleado valora que se le ofrezca cierta autonomía en
este sentido mucho más allá del sueldo que percibe. Es
lo que se llama salario emocional”.

El teletrabajo ha hecho mucho daño. Las
organizaciones no han entendido el concepto y lo han
utilizado mal, por eso algunas han dado marcha atrás en
los modelos que habían implantado. Ahora deben apostar
por el smartworking. Así de confiado se muestra Andrés
Ortega, responsable de talento en la empresa ING, sobre
una moderna práctica empresarial que empieza a ser
tendencia.

El trabajo inteligente tiene lugar cuando una
empresa es capaz de crear un ecosistema que permita a
los profesionales decidir en función de su ocupación
dónde van a llevar a cabo cada tipo de tarea. La decisión
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debe ser del empleado, a quien se le presupone un nivel
de madurez profesional suficiente como para valorar qué
reuniones deben ser presenciales y en cuáles puede
estar virtualmente.

Andrés Ortega expuso, durante un coloquio sobre
el puesto de trabajo digital en el Sage Summit 2017 que
se celebró en Ifema, en Madrid: “Debemos flexibilizar la
autonomía de las personas más que los propios
horarios, y para eso necesitamos dejar de penalizar al
empleado que trabaja desde casa y de premiar al que
esté calentando la silla”.

La implementación del trabajo a distancia en
España es un proceso lento, según un estudio de la
Organización Internacional del Trabajo y Eurofound. Con
la existencia del correo electrónico, las videoconferencias
o soluciones en la nube, pocas excusas justifican la
imposición del presencialismo en las oficinas. “No
empieza ni termina donde está la persona; es el propio
desempeño profesional del trabajador”, explica Melchor
Sanz, director de preventa en HP.

(Javier Cortés. www.elpais.com, 27.04.2017. Adaptado.)

4. Si el autor hubiera tratado al lector por “usted” en
lugar de “tú”, el comienzo del texto sería:
a) Suena el despertador por tercera vez y usted te

levanta corriendo porque vuelve a llegar tarde a
la oficina. Te ducha deprisa y corriendo, bebe el
café de un trago y engulle una tostada mientras
te aprieta la corbata.

b) Suena el despertador por tercera vez y usted se
levanta corriendo porque vuelve a llegar tarde a
la oficina. Se ducha deprisa y corriendo, bebe
el café de un trago y engulle una tostada
mientras se aprieta la corbata.

c) Suena el despertador por tercera vez y usted se
levantas corriendo porque vuelves a llegar tarde
a la oficina. Se duchas deprisa y corriendo,
bebes el café de un trago y engulles una tostada
mientras se aprietas la corbata.

d) Suenas el despertador por tercera vez y usted
te levanta corriendo porque vuelve a llegar tarde
a la oficina. Se ducha deprisa y corriendo, bebe
el café de un trago y engulle una tostada
mientras te aprieta la corbata.

e) Suenas el despertador por tercera vez y usted
se levanta corriendo porque vuelves a llegar
tarde a la oficina. Te duchas deprisa y corriendo,
bebe el café de un trago y engulle una tostada
mientras te aprietas la corbata.

El honrado leñador

Había una vez un pobre leñador que regresaba a
su casa después de una jornada de duro trabajo. Al cruzar
un puentecillo sobre el río, 1se le cayó el hacha al agua.
Entonces empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me
ganaré el sustento ahora que no tengo hacha?

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía
sobre las aguas y dijo al leñador: Espera, buen hombre:
traeré tu hacha.

Se hundió en la corriente y poco después
reaparecía con un hacha de oro entre las manos. El
leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez
se sumergió la ninfa, para reaparecer después con otra
hacha de plata.

Tampoco es la mía dijo el afligido leñador.
Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al

reaparecer llevaba un hacha de hierro. ¡Oh gracias,
gracias! ¡Esa es la mía!

Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos.
Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un
premio.

Disponible en: www.pequelandia.org acceso en 30 de agosto de 2015

5. Si el leñador tuviera más de un hacha, marca cómo
quedaría la frase “se le cayó el hacha al agua”
(referencia 1).
a) Se le cayeron las hachas al agua.
b) Se les cayeron las hachas a los aguas.
c) Se le cayeron los hachas al agua.
d) Se les cayeron los hachas al agua.
e) Se le cayeron los hachas a las aguas.

Los Hermanos

Yo tengo tantos hermanos
Que no los puedo contar
En el valle, en la montaña
En la pampa y en el mar

Cada cual con sus trabajos
Con sus sueños, cada cual
Con la esperanza adelante
Con los recuerdos detrás

Yo tengo tantos hermanos
Que no los puedo contar

Gente de mano caliente
Por eso de la amistad
Con un lloro, para llorarlo
Con un rezo para rezar
Con un horizonte abierto
Que siempre está más allá
Y esa fuerza para buscarlo
Con tesón y voluntad

Cuando parece más cerca
Es cuando se aleja más
Yo tengo tantos hermanos
Que no los puedo contar

Y así seguimos andando
Curtidos por la soledad
Nos perdemos por el mundo
Nos volvemos a encontrar
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Y así nos reconocemos
Por el lejano mirar
Por la copla que mordemos
Semilla de inmensidad

Y así, seguimos andando
Curtidos por la soledad
Y en nosotros nuestros muertos
Para que nadie quede atrás

Yo tengo tantos hermanos
Que no los puedo contar
Y una novia muy hermosa
Que se llama ¡libertad!

Adaptado de: YUPANQUI, Atahualpa. Los Hermanos. Intérprete:
Mercedes Sosa. Amsterdã: Philips Records, 1972.

6. Se a palavra horizonte, no trecho Con un horizonte
abierto/Que siempre está más allá (4ª estrofe, versos
5 e 6), fosse colocada no plural, quantas outras
alterações seriam necessárias para fins de
concordância?
a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.

Educar con el deporte

El deporte y la 15educación física 10aportan las
bases necesarias para el desarrollo y 3el bienestar de
los niños y los jóvenes en la sociedad y el sistema
educativo.

6El público suele tener a veces una visión un tanto
apriorística del deporte, considerándolo un fenômeno
asociado a diversas 7nociones como “juegos”,
“competiciones”,“rivalidades entre 17equipos”,
“enfrentamientos entre adversarios”,“ dopaje”,
“gamberrismo”, “victorias a toda costa” y
“comercialización”.

El deporte está adquiriendo 4una 18importancia
cada vez mayor en nuestras sociedades y en su desarrollo,
convirtiéndose en um fenómeno sociocultural que
trasciende el ámbito estricto de lãs instalaciones
deportivas, los estadios y los demás lugares en que se
practica.

De hecho, el auge espectacular que ha cobrado el
deporte gracias a los médios de comunicación de masa,
la popularidad que há alcanzado, 11y su consiguiente
capacidad para atraer masivamente a aficionados de muy
diverso tipo, 8hacen inevitable 12que se tenga cada vez
más en cuenta su función 16educativa 9para difundir los
mensajes y propagar los 19ideales a los que se adhiere
la UNESCO.

La Organización
promueve la educación física y
el 20deporte, ateniéndose a lo
establecido en la Carta
Internacional de la Educación
Física y el Deporte, que fue
adoptada por la Conferencia
General em 1978, en el
transcurso de su 20ª reunión.

En esa Carta se
proclama el importante papel
que este tipo de educación
puede desempenãr, no sólo en
1el desarrollo cognitivo y físico
de los niños y los jóvenes, sino
también en 2el enriquecimiento
de la vida de los adultos en el
21contexto de la educación a lo largo de toda la vida. La
educación es um factor esencial del desarrollo y el
progreso, y la educación física y el deporte forman parte
integrante de la enseñanza de calidad preconizada por el
movimiento en pro de la Educación para Todos (EPT). En
efecto, tanto la educación física como el deporte
contribuyen a desarrollar las aptitudes “genéricas” y el
potencial cognitivo y físico del niño, proporcionándole así
las bases necesarias 13para su plena realización como
persona 14y su bienestar. Los sistemas educativos son
elementos básicos de la construcción del bienestar físico
y mental del individuo, al que alude la antigua máxima
latina 5“mens sana in corpore sano” [Una mente sana en
un cuerpo sano].

Fonte: http//www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi45_educationsport_es.pdf

7. Observando o fragmento: “El público suele tener a
veces una visión un tanto apriorística del deporte,
considerándolo un fenómeno asociado a diversas
nociones” (ref. 6 ), assinale verdadeira (V) ou falsa
(F) nas seguintes afirmativas:
(     ) Se “el público” for substituído por “las personas”,

a formal verbal adequada passa a ser “suelen
tener”.

(     ) Se a “un fenómeno” for acrescentada a
característica “bueno”, a forma intensificada
será “mucho bueno”.

(     ) No segmento “uma vición un tanto apriorística”,
o termo destacado pode ser substituído, sem
alteração de sentido, por “rigurosa”.

(     ) As palavras “papel” e “calidad” seguem a
mesma regra de formação de plural que se
verifica em “nociones” (ref. 7).

A sequência correta é
a) V – V – V – F.
b) F – V – F – V.
c) V – F – F – V.
d) V – F – V – F.
e) F – F – V – V.
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Inglês

1.   Examine o cartum de David Sipress, publicado no
Instagram por CartoonStock, em 13.06.2021.

Depreende-se da fala do médico que seu paciente é
a) arrogante.
b) dissimulado.
c) monótono.
d) distraído.
e) pedante.

2. According to the context, the campaign intends to
achieve behavioral changes by associating
a) an unhealthy lifestyle with animal-derived

ingredients.
b) tornadoes safety tips with a well-known fable.
c) long-term life goals with meat consumption.
d) the worst kind of storm with animal cruelty

issues.
e) the main causes of tornadoes with climate

change.

3. Considerando os elementos visuais e verbais da
figura, é possível interpretar a fala da mulher como
a) sinal da sua insatisfação com o local escolhido

para o encontro.
b) sentimento de inferioridade, por não possuir

um telefone celular.
c) constatação de que relações pessoais

acarretam exclusão das redes sociais.
d) resposta aos apelos pela troca equitativa de

informações.
e) expressão sarcástica em protesto pela

ausência de interlocução.

4. Examine a tirinha, publicada na conta do Instagram
“Dinos and Comics”, em 03.07.2021.
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Depreende-se da tirinha que o dinossauro
a) teme que seu trabalho possa vir a ser plagiado.
b) demonstra receio de que seu trabalho não seja

original.
c) demonstra receio da reação do mundo ao seu

trabalho.
d) acredita que o mundo ainda não compreendeu

seu trabalho.
e) acredita que morrerá antes de conseguir

terminar seu trabalho.

5. From the comic strip, one can say that
a) Mafalda, the girl, is angry with her friend Felipe

because he didn’t not follow the rules.
b) the children don’t want Mafalda’s father to joint

them in the game.
c) the children were playing a game about the end

of humanity.
d) the game was interesting and going well until

Mafalda’s father interrupted it.
e) the man, Mafalda’s father, didn’t get the context

of the conversation between the children.

Babies’ Invisible Knowledge

On the surface, what could be more 1destitute of
knowledge than a newborn?

What could be more reasonable than to think, as
Locke did, that the infant’s 2mind is a “blank slate” simply
waiting for the environment to fill 3its empty pages? Jean
Jacques Rousseau (1712 – 78) strove to drive this point
home in his treatise Emile, or On Education (1762): “We
are born capable of learning, but knowing nothing,
perceiving nothing.” Almost two centuries later, Alan Turing,
the father of contemporary computer science, took up the
hypothesis: “Presumably the child brain is something like
a notebook as one buys it from the stationer’s. Rather
little mechanism, and lots of blank sheets.”

We now know that this view is dead wrong – nothing
could be further from the truth. Appearances can be
deceiving: despite 4its immaturity, the nascent 5brain
already possesses considerable knowledge inherited
from its long evolutionary history. For the most part.
however, this knowledge remains invisible, because 6it
does not show in babies’ primitive 7behavior. It therefore
took cognitive scientists much 8ingenuity and significant
methodological advances in order to expose the vast
repertoire of abilities all babies are born with. Objects,
numbers, probabilities, faces, language: the scope of
babies’ prior knowledge is extensive.

Adapted from: DEHAENE, S. How we learn: Why our

6. Consider the following statements.
I. The word its (ref. 3) refers to mind (ref. 2)
II. The word its (ref. 4) refers to brain (ref. 5)
III. The word it (ref. 6) refers to behavior (ref. 7)

Which ones are correct?
a) Only I.
b) Only II.
c) Only III.
d) Only I and II.
e) I, II and III.

7. Observe the reflexive pronoun in italics and then read
the sentences below.
I. Just help yourself, won’t you?
II. I hope the children behave themselves.
III. The chef himself welcomes the customers to

the restaurant.

Considering the letters A (reflexive), B (emphatic) and
C (idiomatic), match the sentences to the letters and
choose the correct alternative.
a) I (A) – II (A) – III (C)
b) I (A) – II (A) – III (B)
c) I (B) – II (A) – III (B)
d) I (A) – II (B) – III (A)
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Literatura
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.

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.
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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.

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.
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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.

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.)
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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.)

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.
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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)

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”.
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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.

— 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.
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História
1.  As práticas econômicas mercantilistas são

frequentemente relacionadas aos Estados
modernos e representam
a) uma concentração de capitais, alcançada

principalmente por meio da exploração colonial
e de mecanismos de proteção comercial.

b) uma difusão do comércio em escala mundial,
obtida com a globalização da economia e a
multipolaridade geoestratégica.

c) uma redução profunda no grau de intervenção
do Estado na economia, que passou a ser
gerida pelos movimentos do mercado.

d) o resultado da concentração do poder político
nas mãos de governantes que defendiam,
sobretudo, os valores e interesses da burguesia
industrial.

e) o combate sistemático às formas compulsórias
de trabalho, que impediam o crescimento dos
mercados consumidores internos nos países
europeus.

2.

Na Europa medieval cristã, prevalecia a ideia de que
a morte era a transição para uma vida espiritual plena.
Os ritos fúnebres buscavam assegurar uma
passagem organizada para esse outro plano e evita-
se mostrar o processo de decomposição dos corpos.
A chegada da peste negra rompeu com essa
concepção. De acordo com a historiadora Juliana
Schmitt, a doença deixava marcas no corpo, as
pessoas morriam de repente, algumas em locais
públicos. A ideia apaziguadora da morte, na
concepção cristã, foi substituída pela ideia de morte
caótica, causada pela peste. As imagens cotidianas
relacionadas ao surto da doença passaram a ser
reapresentadas no campo das imagens e na
literatura, no que hoje se conhece como “estética

macabra”. O que caracteriza as obras macabras é a
ênfase dada aos processos de decomposição do
corpo. A estética é anterior ao período medieval, mas
foi impulsionada pela peste negra.

(Adaptado de Christina Queiroz, Pandemia como alegoria. Revista
Pesquisa Fapesp. Edição 294. ago. 2020.)

Com base na imagem e no excerto, assinale a
alternativa correta:
a) A peste negra, enfrentada pela Europa do século

XIV, afetou as representações da morte nas
artes visuais, propondo reflexões sobre o
potencial das ciências modernas para a
resolução da peste à época.

b) A estética do macabro, criada na Idade Média, é
acionada pelas artes visuais como elemento
valorizador da vida, gerando a negação dos
contextos sanitários marcados pela peste e
pela morte.

c) A estética do macabro declinou no período
medieval, ficando restrita a um ambiente
religioso, católico e temente ao juízo final, como
apresenta a obra através das figuras dos reis e
das autoridades religiosas.

d) A peste negra tornou-se uma referência
presente na estética do macabro, que faz
alusão a caveiras e cadáveres entre os vivos,
compondo um ambiente festivo e aterrador.

3. Por quase duzentos anos (1096 a 1270), a região do
Mediterrâneo Oriental viveu o movimento das
Cruzadas, expedições de perfil militar organizadas
pela Igreja Católica. Relativamente a esse assunto,
é correto afirmar que
a) na Idade Média havia uma distinção rígida entre

o poder do clero e dos nobres, o que pode ser
percebido inclusive no movimento das
Cruzadas.

b) as Cruzadas levaram ao enfraquecimento do
poder real, à medida que os senhores feudais
ganhavam força com as expedições.

c) a luta de reconquista das Cruzadas não era
desejada pelos imperadores bizantinos, os
quais, desde o Cisma do Oriente (1054),
pretendiam combater os povos muçulmanos
sem ajuda do Ocidente.

d) havia outros interesses em jogo nas Cruzadas,
como o comércio, atividade em destaque no
início do período, mas que perdeu importância
no decorrer do tempo, dado que era
considerada uma atividade “mundana”.

e) para a historiografia dos países árabes, as
Cruzadas foram a primeira manifestação do
imperialismo ocidental.
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4. Até o século XIV, houve uma doença muito
disseminada e muito temida: a lepra. Nas cidades,
foram construídos hospitais especializados para os
leprosos. […] Como se pensava que a lepra era
contagiosa, os leprosos que andavam pelas ruas
deviam sacudir uma espécie de sineta, a “matraca”.

(Jacques Le Goff. A Idade Média explicada aos meus filhos, 2007.)

A lepra (ou hanseníase) era temida na Idade Média
porque
a) o conhecimento científico era precário,

desconhecia-se que a doença era facilmente
curável e que só era transmitida pelo contato
sexual entre as pessoas.

b) a única cura conhecida da doença dependia de
poções e unguentos mágicos, mas a Igreja
católica impedia a divulgação desses rituais
de feitiçaria.

c) representava, além do risco do sofrimento e da
morte, a existência de preconceitos sociais e a
crença de que a doença era uma manifestação
da vontade e do castigo divinos.

d) foi mais devastadora que a peste negra, que
era disseminada pelas pulgas dos ratos e que
atingia principalmente os moradores das áreas
rurais.

e) era frequentemente confundida com a
disenteria, originária da América, que provocou
milhões de mortes nas áreas centrais e
orientais da Europa, entre a Idade Média e a
Idade Moderna.

5. 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.

6. Entre os séculos XI e XIII, a sociedade feudal passou
por acentuadas transformações tais como:
crescimento urbano, desenvolvimento das feiras,
significativo aumento do uso da moeda etc. Todavia,
em fins do século XIII, houve uma inversão da
tendência desse crescimento socioeconômico e
demográfico.
Dentre os fatores que explicam a inversão acima
assinalada, é correto destacar, EXCETO, que
a) o desflorestamento em larga escala acarretou

inclusive um desequilíbrio climático no ocidente
no início do século XIV, gerando a devastação
das colheitas e pauperizando grande número
de camponeses.

b) o conflito entre a Igreja e os poderes temporais,
sobretudo a chamada “querela das
investiduras”, levou ao início de longas guerras
que dizimaram campos e pessoas, gerando
uma grande crise no sistema feudal.

c) a peste bubônica que, ao encontrar uma
população debilitada, eliminou um número
elevado de pessoas. Alguns historiadores
calculam que cerca de 1/3 da população
europeia pereceu.

d) o aumento do cenário de morte e de miséria
produziu um quadro de instabilidade social,
gerando várias revoltas camponesas,
destacando-se entre elas as jacqueries,
ocorridas na França no século XIV.

7. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem
farto da Encarnação do Filho de Deus, de 1348,
quando, na mui excelsa cidade de Florença, (...)
sobreveio a mortífera pestilência. (...) apareciam no
começo, tanto em homens como nas mulheres, ou
na virilha ou na axila, algumas inchações (...)
chamava as o populacho de bubões (...).

Giovanni Boccaccio, Decamerão.

A respeito da Peste Negra do século XIV, é correto
afirmar:
a) Provocou gravíssima queda demográfica, que

afetou grande parte da produção econômica
europeia.

b) Originou se no Oriente, penetrou no continente
europeu pelos portos e manteve se restrita à
Península Itálica.
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c) Foi provocada pela fome e pela desnutrição dos
camponeses e favoreceu o processo de
centralização política.

d) Foi contida pelo caráter de subsistência da
economia europeia, que dificultava o contato
humano e, assim, o contágio.

e) Estimulou as investidas contra os territórios
muçulmanos no movimento conhecido como
Segunda Cruzada.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

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

O Ocidente havia conhecido somente três modos
de acesso ao poder: o nascimento, o mais importante, a
riqueza, muito secundário até o século XIII salvo na Roma
Antiga, o sorteio, de alcance limitado entre os cidadãos
das cidades gregas da Antiguidade.

(Jacques Le Goff. Os intelectuais na Idade Média, 1985. Adaptado.)

8.   O excerto sustenta que o acesso ao poder por meio
da riqueza era secundário na Europa Ocidental até o
século XIII, quando
a) as monarquias nacionais sobrepuseram-se

aos direitos da nobreza senhorial sobre os
seus feudos.

b) o esfacelamento do poder imperial romano
transferiu as funções de defesa militar para os
burgueses das cidades.

c) os reis absolutistas constituíram seus exércitos
com recursos de impostos arrecadados de
banqueiros e comerciantes.

d) as atividades comerciais e artesanais
produziram novos grupos sociais no interior
das cidades medievais.

e) a fragmentação econômica do continente
europeu foi substituída por um só padrão
monetário.

9. Já que os governos acreditavam nessa teoria de que
quanto mais ouro e prata hou-vesse num país, tanto
mais rico este seria, o passo seguinte era óbvio.
Baixaram-se leis proibindo a saída desses metais
do país. Um governo após outro tomou essa medida.
Tais medidas podiam conservar no país o ouro e a
prata já existentes nele. Mas como se haviam os
países que não dispunham des-ses recursos? Como
podiam enriquecer?

Leo Huberman. História da Riqueza do Homem.

Assinale a alternativa que apresente, respectivamente,
do que trata o texto e qual o mecanismo que responde
à interrogação ao final do trecho:
a) Feudalismo – Metalismo;
b) Feudalismo – Monopólio;
c) Mercantilismo – Balança Comercial favorável;
d) Mercantilismo – Livre cambismo;
e) Liberalismo – Intervencionismo.

10.   O Estado era tanto o sujeito como o objeto da política
econômica mercantilista. O mercantilismo refletia a
concepção a respeito das relações entre o Estado e
a nação que imperava na época (séculos XVI e XVII).
Era o Estado, não a nação, o que lhe interessava.
(Eli F. Heckscher, La epoca mercantilista, 1943, p. 459-461 Apud Adhemar Marques e
et alii (seleção), História moderna através de textos, 1989, p. 85. Adaptado)

Segundo o autor,
a) as relações profundas entre o Estado

absolutista e o nacionalismo levaram à
intolerância e a tudo o que impedia o bem-estar
dos súditos, unidos por regulamentações e
normas rígidas.

b) as práticas econômicas intervencionistas do
Estado absolutista tinham o objetivo específico
de enriquecer a nação, em especial, os
comerciantes, que impulsionavam o comércio
externo, base da acumulação da época.

c) o mercantilismo foi um sistema de poder, pois
o Estado absolutista implantou práticas
econômicas intervencionistas, cujo objetivo
maior foi o fortalecimento do poder político do
próprio Estado.

d) o Estado absolutista privilegiou sua aliada
política, a nobreza, ao adotar medidas não
intervencionistas, para preservar a
concentração fundiária, já que a terra era a
medida de riqueza da época.

e) a nação, compreendida como todos os súditos
do Estado absolutista, era o alvo maior de todas
as medidas econômicas, isto é, o
intervencionismo está intimamente ligado ao
nacionalismo.

11.   Observe as figuras abaixo.
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Dentre os objetivos que impulsionaram os homens
medievais a empreender viagens rumo ao Oriente,
podemos destacar, EXCETO:
a) A libertação da Palestina que estava sob

domínio muçulmano desde o século VII, já que
todo cristão era um vassalo de Deus e, portanto,
deveria jurar fidelidade e lutar contra os
“inimigos da fé cristã”.

b) Apesar da conquista de riquezas por meio de
pilhagens aos muçulmanos, as Cruzadas não
obtiveram sucesso no que diz respeito ao
domínio de territórios, já que os cruzados nunca
conseguiram dominar a Cidade Santa
(Jerusalém).

c) O interesse em obter mercadorias raras no
Ocidente, principalmente os produtos
conhecidos como especiarias, através do
controle das rotas de comércio no mar
Mediterrâneo.

d) A necessidade de regular conflitos, desviando
o espírito belicoso dos senhores feudais para
regiões sob ameaça do Islã, tal como
observamos com o Império Bizantino, que
recorre à ajuda de cruzados para proteger suas
fronteiras.

e) Os benefícios espirituais concedidos aos
cruzados, tal como a indulgência plenária
(perdão dos pecados) dada àqueles que
partissem em peregrinação rumo à Terra Santa
para combater os infiéis

12. Leia o documento de 1346.
(...) se qualquer pessoa do dito ofício sofrer de pobreza
pela idade, ou porque não possa trabalhar terá toda
semana 7 dinheiros para seu sustento (...)
E nenhum estrangeiro trabalhará no dito ofício se
não for aprendiz, ou homem admitido à cidadania do
dito lugar.
(...) E se alguém do dito ofício tiver em sua casa
trabalho que não possa completar... os demais do
mesmo ofício o ajudarão, para que o dito trabalho
não se perca.
(...) Prestando perante eles o juramento de indagar e
pesquisar (...) os erros que encontrarem no dito
comércio, sem poupar ninguém, por amizade ou ódio.
Ninguém que não tenha sido aprendiz e não tenha
concluído seu termo de aprendizado do dito ofício
poderá exercer o mesmo.

(Apud Leo Huberman, História da riqueza do homem, 1970, p. 65)

A partir do documento, é possível reconhecer as
principais características das corporações de ofícios,
a saber:
a) solidariedade; defesa do livre mercado para

além da cidade; regras flexíveis para seus
membros, inclusive estrangeiros, que
poderiam exercer vários ofícios.

b) defesa do monopólio do mercado da cidade;
exclusão de estrangeiros; controle de qualidade
do trabalho para evitar práticas desonestas e
espírito de fraternidade.

c) ausência de controle do trabalho; monopólio
do mercado da cidade; admissão de
estrangeiros; incentivo à competição e
admissão de aprendizes de diferentes ofícios.

d) emprego de aprendizes desqualificados;
liberdade de preço dos produtos; exclusão de
estrangeiros; espírito de fraternidade e
produção de vários tipos de produtos.

e) produção com controle de qualidade; admissão
de artesãos sem aprendizado anterior; defesa
da concorrência entre os artesãos e livre
mercado de preços dos produtos.

13.   Na transição da Idade Média para a Idade Moderna,
com o desenvolvimento de várias cidades na Europa,
ganhou relevo a forma de organização do trabalho
conhecida como corporação de ofício. Nessas
associações, segundo o historiador Antonio Pedro,
reuniam-se homens que realizavam o mesmo ofício
e que eram proprietários dos meios de produção. A
manufatura de tecidos, artigos de madeira e de couro
eram os principais produtos resultantes do trabalho
nessas corporações.

(PEDRO, Antonio. História antiga e medieval. São Paulo: Moderna, 1985, p.
320. Adaptado)

A respeito das corporações de ofício é correto afirmar,
com base no texto, que
a) reuniam trabalhadores para lutar por direitos

trabalhistas junto aos patrões.
b) organizavam as tarefas de camponeses que

exerciam a função de servos.
c) contribuíam para a organização da produção

manufatureira nas cidades.
d) empregavam operários especializados no

manejo de máquinas fabris.
e) resultavam da organização fordista dos meios

de produção urbanos.

14.  Que obra de arte é o homem: tão nobre no raciocínio;
tão vário na capacidade; em forma de movimento,
tão preciso e admirável, na ação é como um anjo; no
entendimento é como um Deus; a beleza do mundo,
o exemplo dos animais.

(Willian Shakespeare. Hamlet)

Pois o Senhor reinará na terra com seus santos, como
dizem as escrituras, e nela terá sua Igreja, na qual
nenhum mal penetrará, afastada e pura de toda a
mancha do mal. A Igreja se revelará então com
grande clareza, dignidade e justiça. Então não haverá
prazer em enganar, em mentir, em ocultar o lobo sob
a pele da ovelha.

(Santo Agostinho. A Cidade de Deus)



26

Geografia

Os textos permitem constatar o contraste de
diferentes concepções entre a renascença e a
mentalidade medieval. A alternativa que apresenta o
contraste que os textos revelam é:
a) humanismo X laicismo;
b) individualismo X coletivismo;
c) antropocentrismo X teocentrismo;
d) hedonismo X misticismo;
e) naturalismo X dogmatismo.

15. Os mestres-artesãos, proprietários das oficinas e
detentores do conhecimento técnico necessário à
produção, os companheiros ou oficiais jornaleiros,
trabalhadores especializados e remunerados, e os
aprendizes, compunham o quadro de um sistema
de produção criado na
a) Idade Moderna e denominado fábrica.
b) Baixa Idade Média e denominado corporação

de ofício.
c) Antiguidade Clássica e denominado colonato.
d) América Colonial e denominado engenho.
e) Alta Idade Média e denominado vassalagem.

1. (Enem 2020)  A expansão das cidades e a formação
das aglomerações urbanas no Brasil foram
marcadas pela produção industrial e pela
consolidação das metrópoles como locais de seu
desenvolvimento. Na segunda metade do século XX,
as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas
de ocupação contínua, configurando densas regiões
urbanizadas.

MOURA, R. Arranjos urbano-regionais no Brasil: especificidades e
reprodução de padrões. Disponível em: www.ub.edu. Acesso em: 11 fev. 2015.

O resultado do processo geográfico descrito foi o(a)
a) valorização da escala local.
b) crescimento das áreas periféricas.
c) densificação do transporte ferroviário.
d) predomínio do planejamento estadual.
e) inibição de consórcios intermunicipais.

2. (Enem digital 2020)  Maior que os espaços
metropolitanos tradicionais, incorporando áreas
menores em vizinhança e formando uma
aglomeração em escala mais ampla, concentra o
principal das atividades produtivas significativas em
diversos setores (cadeias da indústria, investimentos
estrangeiros diretos, operações de negócios
internacionais, trabalhadores migrantes, fluxos
monetários etc.). O conjunto da economia global
passa a ser um arquipélago delas, constituindo os
nós da malha econômica.

 IBGE. Gestão do território. Rio de Janeiro: IBGE, 2014 (adaptado).

A configuração geográfica descrita no texto é definida
pelo conceito de
a) meio técnico.
b) cidade-região.
c) zona de transição.
d) polo de tecnologia.
e) paisagem urbana.

3. (Uepg-pss 2 2020)  Sobre a urbanização no Brasil,
assinale o que for correto.
01) Apesar de o êxodo rural ter ocorrido no Brasil

entre as décadas de 1970 e 1980, ainda há
predomínio de população morando no campo
na região Centro-Oeste.

02) São Paulo e Rio de Janeiro, na região Sudeste,
são as duas cidades mais populosas do Brasil.

04) A maior parte das capitais da região Nordeste
são litorâneas e nenhuma possui mais de 1
milhão de habitantes.

08) Curitiba é uma das cidades brasileiras com
região metropolitana, sendo Araucária, São
José dos Pinhais e Colombo exemplos de
municípios dessa região.

4. (Fgv 2020)
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A distribuição dos aglomerados subnormais ocorre,
sobretudo, em:
a) áreas de altas taxas de desemprego, devido à

intensa urbanização.
b) áreas com altos índices de analfabetismo,

devido ao intenso processo de industrialização.
c) áreas metropolitanas, em virtude das

deficiências no planejamento e execução de
políticas públicas.

d) cidades médias, devido à não obrigatoriedade
de elaboração de um plano diretor.

e) cidades com pequena influência, em virtude das
baixas taxas de articulação com a rede urbana.

5. (Fgv 2020)  O Brasil, em apenas cinquenta anos,
entre 1960 e 2010, passou de 70,2 milhões para
191,7 milhões de habitantes, e sua população urbana
passou de 44% para 84%. O crescimento das
cidades brasileiras ocorreu de maneira desenfreada,
sem que os investimentos em infraestrutura
acompanhassem a ocupação do solo.
 Sobre os impactos do acelerado processo de
urbanização, analise as afirmações a seguir.
I. Os indicadores sociais, como a taxa de

mortalidade e a expectativa de vida, apresentam
uma evolução positiva, graças à integração das
pessoas e famílias à vida urbana.

II. Os indicadores urbanísticos que refletem as
reais condições de vida da população, como a
mobilidade urbana e o saneamento básico,
mostram um espaço desigual e fragmentado.

III. Os indicadores de empregabilidade, como o
nível de escolaridade e a renda per capita,
revelam que as grandes cidades foram capazes
de incorporar a força de trabalho disponível.

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

6. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2022)  Uma pesquisa
feita em 2019 pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur) mostra que 20% dos
estrangeiros refugiados no Brasil vêm procurando
trabalho, mas sem sucesso. Trata-se praticamente
do dobro da taxa nacional de desemprego, que,
segundo o IBGE, é de 12% da população
economicamente ativa.

(Ricardo Westin. www12.senado.leg.br, 14.10.2019. Adaptado.)

A condição dos refugiados no Brasil, retratada no
excerto, é explicada
a) pelas ações de valorização e regularização da

condição dos imigrantes no Brasil.

b) pela dificuldade de os imigrantes se adaptarem
às características do mercado de trabalho
brasileiro.

c) pelos estereótipos que envolvem os imigrantes
e pela desinformação das empresas
contratantes.

d) pelo preconceito linguístico e pela classe social
em que os imigrantes se originam.

e) pela política que impede a substituição da mão
de obra brasileira por imigrantes.

7. (Esa 2022)  Leia o texto da campanha do Ministério
da Saúde em favor da amamentação publicado em
2008:

“NADA MAIS NATURAL QUE AMAMENTAR. NADA MAIS
IMPORTANTE QUE APOIAR.
AMAMENTAÇÃO: PARTICIPE E APOIE A MULHER”.

O uso deste tipo de campanha pelo Governo Federal
do Brasil está diretamente relacionado:
a) à redução da expectativa de vida ao nascer

verificada no país no último decênio.
b) à difusão da ideologia de gênero.
c) às altas taxas de mortalidade infantil que ainda

persistem no país.
d) à necessidade de fragilizar a ação de

multinacionais que monopolizam o comércio
de laticínios.

e) às elevadas taxas de fecundidade verificadas
no país nas últimas décadas.

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.
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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 equidistante.
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.

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.
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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.

Filosofia
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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.

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.
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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)

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.
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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.

1) (UFRGS)  A = (aij) é uma matriz de ordem 2 com

O segundo elemento da segunda linha da matriz
inversa de A é:
a) 8/15
b) 15/8
c) 16/15
d) – 2/15
e) – 4/15

2) (UFTM/2011) Dadas as matrizes A = (aij)2 x 2, tal que
aij = i + 2j, e B = (bij)2 x 2, tal que bij = 2i – j, é correto
afirmar que o determinante da matriz C, sendo
C = A + B, vale
a) 5.
b) 4.
c) 3.
d) –2.
e) –3.

3) (Mackenzie SP/2010) Dadas as matrizes A = (aij)3x3

tal que                                  e B = (bij)3x3 tal que

                                , o valor de det(AB) é

a) 27 x 103

b) 9 x 103

c) 27 x 102

d) 32 x 102

e) 27 x 104

{ 2–i se i ≠ j
2i - j, se i = j

aij = { aij = 10, se i = j
aij = 0, se i ≠ j

{ bij = 3, se i = j
bij = 0, se i ≠ j
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4. (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

5. (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

6. (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

7. (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.

9√ 3
2

5√ 3
2

4√ 3
3

8√ 3
3

6√ 3
3
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8. (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

9. (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

10. (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

11. (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

12. (Ufrgs 2013)  Se

é o gráfico da função f definida por y = f(x), então, das
alternativas abaixo, a que pode representar o gráfico
da função z, definida por z = |f(x)|, é

a)         b)

c)      d)

e)
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13. (Ufrgs 2013)  A interseção dos gráficos das funções f
e g, definidas por f(x) = |x| e g(x) |x|, os quais são
desenhados no mesmo sistema de coordenadas
cartesianas, determina um polígono.
A área desse polígono é
a) 0,125
b) 0,25
c) 0,5
d) 1
e) 2

14. (Ufrgs)  Identifique os gráficos que correspondem a
y = logx e y = |log x| log x, nesta ordem.

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

15. (Uel 2000)  Seja f a função de lR em IR dada por
f(x) = x - 1 se x ≥ 1
f(x) = - x + 1 se x < 1

É correto afirmar que
b) f(x) ≠ 0 para todo x real
c) o gráfico de f é uma reta
d) f(x) = | x - 1 |
e) f é injetora

1) Para um organismo ser considerado vivo, algumas
características devem estar presentes. Analise as
alternativas a seguir e marque o único atributo que
não é encontrado em todos os seres vivos.
a) Hereditariedade.
b) Capacidade de responder a estímulos.
c) Corpo formado por várias células.
d) Capacidade de evoluir.
e) Metabolismo.

2) Um estudante de biologia estava analisando alguns
esquemas de células e percebeu a presença de uma
estrutura capaz de realizar a síntese de proteínas na
célula procarionte. Que estrutura é essa?
a) Complexo golgiense
b) Retículo endoplasmático rugoso
c) Retículo endoplasmático liso
d) Mitocôndria
e) Ribossomo

3) Pesquisadores norte-americanos produziram uma
variedade de tomate transgênico que sobrevive em
solos até 50 vezes mais salinos do que o tolerado
pelas plantas normais. Essas plantas geneticamente
modificadas produzem maior quantidade de uma
proteína de membrana que bombeia íons sódio para
o interior do vacúolo. Com base em tais informações,
pode-se concluir que plantas normais não
conseguem sobreviver em solos muito salinos
porque, neles, as plantas normais
a) absorvem água do ambiente por osmose.
b) perdem água para o ambiente por osmose.
c) absorvem sal do ambiente por difusão.
d) perdem sal do ambiente por difusão.
e) perdem água e absorvem sal por transporte ativo

4) O acrossomo, presente nos espermatozoides
maduros, é essencial para fecundação. A formação
do acrossomo ocorre a partir do
a) peroxissomo.
b) lisossomo.
c) complexo de Golgi.
d) centríolo.
e) retículo endoplasmático liso.
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5) Na glicólise, a glicose é quebrada em duas
moléculas. Quantos carbonos tem cada uma dessas
moléculas?
a) 2
b) 3
c) 6
d) 8
e) 12

6) A fotossíntese é um processo que ocorre em alguns
organismos autotróficos como forma de obtenção
de alimento. Para a realização desse processo, vários
fatores são necessários, como um pigmento de cor
verde denominado de:
a) carotenoide.
b) clorofila.
c) flavonoide.
d) xantofila.
e) eritrofila.

7) Qual estágio da mitose está ilustrado abaixo?

Observe atentamente o desenho acima.
a) Prófase.
b) Metáfase.
c) Anáfase.
d) Citocinese.
e) Telófase.

8) Nos primórdios da vida em nosso planeta, ocorreram
dois fatos que se encontram intimamente
relacionados. São eles:
a) Quimiossíntese e aparecimento dos vírus.
b) Formação dos mares e extinção dos

anaeróbios.
c) Fotossíntese e vida aeróbia.
d) Formação de argilas e origem das algas.
e) Coacervação e evolução dos poríferos.

9. O Programa Mundial de Alimentos da Organização
das Nações Unidas (PMA-ONU) foi agraciado com o
prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos
maiores produtores de alimentos do mundo, quatro
em cada 10 famílias não tiveram acesso diário,
regular, e permanente à quantidade suficiente de
comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando
a desnutrição é generalizada e quando as pessoas
começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e
suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos
garante nutrientes para o desempenho ideal das
funções do organismo.

(Fonte: UNITED NATIONS [UN]. World Food Program. What is famine? Disponível em
https://www.wfp.org/stories/what-is-famine. Acessado em 08/06/ 2021.)

Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e
sua importância para a saúde humana.
a) A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece

aminoácidos para a formação das proteínas,
as quais têm função construtora de diferentes
tecidos.

b) Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos
graxos, constituem as membranas plasmáticas
e participam da síntese de colesterol no
organismo.

c) Os sais minerais são substâncias inorgânicas
essenciais para diversas funções do
organismo, como a síntese de glicogênio, de
proteínas e de vitaminas.

d) As vitaminas atuam como antioxidantes e são
substâncias energéticas cuja composição
fornece ao organismo glicídios utilizados na
respiração celular.

10. O colesterol, um tipo importante de lipídeo
encontrado nos organismos animais, pode ser obtido
na alimentação ou sintetizado pelo fígado. Embora
possa causar, quando em excesso no sangue,
problemas cardiovasculares, o colesterol é muito
importante para o organismo humano. Sobre o
colesterol, assinale a resposta CORRETA.
a) Faz parte da constituição do citoesqueleto

celular.
b) Participa da síntese de DNA e de RNA.
c) É transformado em proteína pelo organismo.
d) Tem função enzimática, atuando em vários tipos

de substratos.
e) Faz parte da constituição das membranas

plasmáticas e é precursor na síntese da
testosterona e progesterona.
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11. Considere o segmento da cadeia de aminoácidos
da proteína de uma espécie de planta.

     GCC      CUC      GUG     CGA          UUA       GGA
  alanina  leucina  valina  arginina   leucina  glicina

Após a substituição da 1ª base nitrogenada em um
dos códons desse segmento, a proteína passou a
apresentar duas glicinas. Considere a tabela do
código genético abaixo.

Assinale a alternativa que apresenta o aminoácido
substituído.
a) Alanina.
b) Arginina.
c) Leucina.
d) Valina.

12. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira
noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada
pela dificuldade de se enxergar em ambientes com
baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar
relacionada a uma alteração ocular congênita ou a
problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma
senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico
sugeriu a ingestão de vegetais ricos em
carotenoides, como a cenoura.

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Essa indicação médica deve-se ao fato de que os
carotenoides são os precursores de
a) hormônios, estimulantes da regeneração

celular da retina.
b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela

respiração celular.
c) vitamina A, necessária para a formação de

estruturas fotorreceptoras.
d) tocoferol, uma vitamina com função na

propagação dos impulsos nervosos.
e) vitamina C, substância antioxidante que diminui

a degeneração de cones e bastonetes.

13. (Enem 2ª aplicação 2016)  Em 1950, Erwin Chargaff
e colaboradores estudavam a composição química
do DNA e observaram que a quantidade de adenina
(A) é igual à de timina (T), e a quantidade de guanina
(G) é igual à de citosina (C) na grande maioria das
duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses
cientistas descobriram que o total de purinas (A+G)
e o total de pirimidinas (C+T) eram iguais.
Um professor trabalhou esses conceitos em sala de
aula e apresentou como exemplo uma fita simples
de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e
25 citosinas.
Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos,
quando considerada a dupla fita de DNA formada
pela fita simples exemplificada pelo professor?
a) Adenina: 20; Timina: 25; Guanina: 25;

Citosina: 30
b) Adenina: 25; Timina: 20; Guanina: 45;

Citosina: 45
c) Adenina: 45; Timina: 45; Guanina: 55;

Citosina: 55
d) Adenina: 50; Timina: 50; Guanina: 50;

Citosina: 50
e) Adenina: 55; Timina: 55; Guanina: 45;

Citosina: 45

14.  Associe as colunas

COLUNA 1
1- genoma
2- gene
3- cromossomo
4- cariótipo

COLUNA 2
(     ) segmento de DNA que contém instrução para a

formação de uma proteína
(     ) estrutura formada por uma única molécula de

DNA, muito longa, associada a proteínas, visível
durante a divisão celular

(    ) conjunto de genes de uma espécie

A sequência correta é
a) 1 - 2 - 3.
b) 2 - 3 - 1.
c) 2 - 4 - 1.
d) 3 - 2 - 4.
e) 3 - 4 - 1.
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Química

15.  Os cromossomos das células somáticas de um dado
animal foram esquematizados como mostra a figura
a seguir:

A partir desse esquema, foram feitas as seguintes
deduções sobre esse animal:
I. Suas células diploides possuem 2n = 16

cromossomos.
II. Suas células haploides apresentam n = 8

cromossomos.
III. Seu cariótipo é formado por 4 cromossomos

metacêntricos, 2 cromossomos
submetacêntricos e 2 cromossomos
acrocêntricos.

Dessas afirmações,
a) apenas I é verdadeira.
b) apenas II é verdadeira.
c) apenas III é verdadeira.
d) apenas I e II são verdadeiras.
e) I, II e III são verdadeiras.

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.
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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

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.
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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.

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.


