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Instruções

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
2. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre alunos e a utilização de
qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
3. Duração da prova: 5 horas. Cabe ao aluno controlar o tempo com base nas
informações fornecidas pelo fiscal. O(A) aluno(a) poderá retirar-se da sala
definitivamente apenas a partir das 16 h. Não haverá tempo adicional para
preenchimento da folha de respostas.
4. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele
deve conter 90 questões objetivas, com 5 alternativas cada. Informe ao fiscal
de sala eventuais divergências.
5. Preencha a folha de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de
tinta azul.
Essa folha não será substituída em caso de rasura.
6. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas
acompanhada deste caderno de questões.
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Qual alternativa representa corretamente o caminho
percorrido por um eritrócito que sai do rim em direção ao pulmão?
(A) veia renal → artéria aorta → ventrículo esquerdo →
→ ventrículo direito → veia pulmonar → pulmão
(B) artéria renal → veia cava inferior → átrio direito →
→ átrio esquerdo → veia pulmonar → pulmão
(C) veia renal → veia cava inferior → átrio esquerdo →
→ ventrículo esquerdo → artéria pulmonar → pulmão
(D) artéria renal → artéria aorta → átrio esquerdo →
→ ventrículo esquerdo → veia pulmonar → pulmão
(E) veia renal → veia cava inferior → átrio direito →
→ ventrículo direito → artéria pulmonar → pulmão

Em “O africano escravizado construiu as fundações
da nova sociedade”, o trecho destacado exerce a
mesma função sintática do termo sublinhado em:
(A) “Sem o escravo, a estrutura econômica do país
jamais teria existido”.
(B) “O papel do negro escravo foi decisivo”.
(C) “... o africano incorporava as mãos e os pés das
classes dirigentes”.
(D) “... classes dirigentes que não se autodegradavam em ocupações vis”.
(E) “A nobilitante ocupação das classes dirigentes –
os latifundiários, os comerciantes, os sacerdotes
católicos – consistia no exercício da indolência”.

TEXTO PARA A QUESTÃO 02

03

O PAPEL DO NEGRO

O gráfico a seguir mostra a concentração de três moléculas orgânicas (I, II e III) ao longo do trato digestório humano.
Molécula orgânica (concentração)

O papel do negro escravo foi decisivo para os
começos da história econômica de um país fundado,
como era o caso do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. Sem o escravo, a estrutura
econômica do país jamais teria existido. O africano
escravizado construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra de sua espinha dorsal,
quando ao mesmo tempo seu trabalho significava a
própria espinha dorsal daquela colônia. Ele plantou,
alimentou e colheu a riqueza material do país para o
desfrute exclusivo da aristocracia branca; tanto nas
plantações de cana-de-açúcar e café e na mineração,
quanto nas cidades, o africano incorporava as mãos
e os pés das classes dirigentes que não se
autodegradavam em ocupações vis como aquelas do
trabalho braçal. A nobilitante ocupação das classes
dirigentes – os latifundiários, os comerciantes, os
sacerdotes católicos – consistia no exercício da
indolência, no cultivo da ignorância, do preconceito,
e na prática da mais licenciosa luxúria.

I
II

III

BOCA

ESTÔMAGO

DUODENO

Considerando que a digestão ocorreu sem nenhum
problema, as moléculas I, II e III são, respectivamente:
(A) lipídio, proteína e polissacarídeo
(B) proteína, polissacarídeo, lipídio
(C) lipídio, polissacarídeo, proteína
(D) proteína, lipídio, polissacarídeo
(E) polissacarídeo, lipídio, proteína

(Abdias do Nascimento)
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TEXTO PARA A QUESTÃO 04

Assinale a alternativa correta a respeito desse excerto de Quincas Borba.
(A) Rubião tem o mau costume de chegar atrasado
aos encontros sociais, fato que deixou dona Tonica irritada e cansada.
(B) Tonica estava cansada e irritada, pois percebeu
que esse encontro foi uma armadilha: queriam
apresentar-lhe um possível marido, fato que lhe
tiraria a autonomia existencial.
(C) O major Siqueira, pai de Tonica, tinha como uma
de suas características a concisão, sendo homem
de expressão contida.
(D) Rubião, depois de ser taxativamente rejeitado
por Sofia, cai em si, tenta, ainda que muito tímido, aproximar-se, com segundas intenções, do
pai de dona Tonica.
(E) Nota-se um encadeamento de metáforas, formando uma alegoria, para se referir à eloquência incômoda do major Siqueira.

Rubião caiu em si; mas não teve tempo de
emendar a mão. Diante dele, ao pé da casa, estavam
sentadas em bancos de ferro umas quatro senhoras,
caladas, olhando para ele, curiosas; eram visitas de
Sofia que esperavam a vinda de um capitalista
Rubião. Sofia foi apresentá-lo a elas. Três delas eram
casadas, uma solteira, ou mais que solteira. Contava
trinta e nove anos, e uns olhos pretos, cansados de
esperar. Era filha de um major Siqueira, que daí a
alguns minutos apareceu no jardim.
─ O nosso Palha já me tinha falado em Vossa

Excelência, disse o major depois de apresentado ao
Rubião. Juro que é seu amigo às direitas. Contou-me
o acaso que os ligou. Geralmente, as melhores amizades são essas. Eu, em trinta e tantos anos, pouco
antes da Maioridade, tive um amigo, o melhor de
meus amigos daquele tempo, que conheci assim por
acaso, na botica do Bernardes, por alcunha o João
das panturrilhas... Creio que usou delas, em rapaz,
entre 1801 e 1812. O certo é que a alcunha ficou. A
botica era na rua de São José, ao desembocar na da
Misericórdia... João das panturrilhas...Sabe que era

05

um modo de engrossar a perna (...)
A alma do Rubião bracejava debaixo deste

De uma cidade A, carros partem em intervalos de
tempo regulares de 30s e rumam, em trajetória retilínea, para outra cidade, B, com velocidade escalar
constante de 60km/h.

aguaceiro de palavras; mas estava num beco sem
saída por um lado nem por outro. Tudo muralhas.
Nenhuma porta aberta, nenhum corredor, e a chuva

Em um mesmo instante todos os carros reduzem instantaneamente suas velocidades escalares para
40km/h em virtude das condições de tempo.

a cair. Se pudesse olhar para as moças veria, ao
menos, que era objeto de curiosidade de todas,
principalmente da filha do major, dona Tonica; mas

Qual será o intervalo de tempo da chegada de carros
sucessivos à cidade B, durante o mau tempo?
(A) 20s
(B) 30s
(C) 40s
(D) 45s
(E) 50s

não podia; escutava, e o major chovia a cântaros. Foi
o Palha que lhe trouxe um guarda-chuva. Sofia tinha
ido dizer ao marido que o Rubião acabava de chegar;
daí a nada estava o Palha no jardim, e saudava o
amigo, dizendo-lhe que viera tarde.
(Machado de Assis, Quincas Borba.)
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O mundo conhece a posição estratégica que o arquipélago japonês representa na Ásia, já que, pelos seus
mares passam rotas internacionais. Recentemente,
divulgou-se a seguinte notícia:
SÃO PAULO. Em uma provocação direta a Japão e
Estados Unidos no Pacífico, a China e a Rússia enviaram dez navios de guerra pela primeira vez para
atravessar o estreito que separa as duas principais
ilhas do arquipélago nipônico.
A movimentação ocorreu durante a segunda-feira (18) e foi relatada nesta terça por autoridades japonesas. Ela se insere na crescente onda de provocações entre Washington e Pequim na região, adicionando um ingrediente explosivo: a sempre arisca
Rússia de Vladimir Putin.
Chineses e russos fazem anualmente, desde 2012,
exercícios navais conjuntos em águas internacionais
no Mar do Japão. O deste ano, 2021, incluiu dezenas
de navios e foram encerrados na manhã de segunda.
Aí veio a surpresa. Cinco destróieres lançadores
de mísseis chineses da classe Renhai, a mais avançada do país, e outras cinco embarcações russas se
separaram do grupo e rumaram para o Oceano
Pacífico pelo Estreito de Tsugaru.

A poluição atmosférica tem-se tornado uma preocupação internacional pelos danos que causa à vida
humana. Os dados que se seguem ilustram parte
dessa situação:

Fontes: Universidade Harvard, IQAir e Greenpeace.

Fonte: Our World in Data. Elaboração: Valor Data.
(Valor Econômico, 6 maio 2021.)

Quanto à emissão de CO2 e às questões inerentes aos
dados apresentados, pode-se concluir corretamente:
(A) A poluição atmosférica ocorre apenas em regiões
terrestres industrializadas, com destaque maior
para a América do Norte.
(B) A Ásia surge como maior emissor de CO2 em função da aceleração da economia, o que inclui atividades industriais, mas também agrícolas (queimadas).
(C) Legislações rigorosas reduziram as emissões de
CO2 na Europa, a ponto de torná-las insignificantes.
(D) As quedas nas emissões de poluentes em China,
Indonésia e Coreia do Sul se deveram apenas à
redução da oferta de petróleo.
(E) A cultura indiana inibe atividades que vão contra
a natureza e, por isso, as emissões de poluentes
da Índia são baixas.

Folha de S.Paulo, 20 out. 2021.

No mapa, o Estreito de Tsugaru separa respectivamente as ilhas de:
(A) (1) – Honshu e (2) – Hokkaido
(B) (1) – Honshu e (2) – Shikoku
(C) (1) – Honshu e (2) – Kiushu
(D) (1) – Hokkaido e (2) – Shikoku
(E) (1) – Kiushu e (2) – Hokkaido
04 V
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Leia o texto a seguir:

Leia o texto a seguir, escrito por Jöns Jacob Berzelius
em 1828.

Segundo Panofsky et al., a pesquisa de Nelson,
baseada na observação da cognição cotidiana,
avança sobre a pesquisa experimental de Vygotsky,
na medida em que para ele os conceitos espontâneos não constituem um sistema, ao passo que para
Nelson “as crianças constroem regularidades, conexões e sistematicidades na sequência das atividades
diárias, muito embora tais construções não sejam
tão sofisticadas como serão posteriormente no
domínio dos conceitos científicos” ( Panofsky et al.,
1996, p. 248). Nos estudos de Panofsky et al., uma
criança agrupa pássaro e borboleta porque os dois
voam (agrupamento por script) e, alternativamente,
pássaro e avestruz porque, num sentido taxonômico,
eles são pássaros.

Existem razões para supor que, nos animais e
nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo
indica que, no futuro, descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais
variados tipos de compostos químicos reside no
poder catalítico de seus tecidos.

A previsão de Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o “poder catalítico” mencionado no texto
deve-se
(A) aos ácidos nucleicos.
(B) aos carboidratos.
(C) aos lipídios.
(D) às proteínas.
(E) às vitaminas.

(Disponível em: Nébias, Cleide. “Formação dos conceitos
científicos e práticas pedagógicas”. Interface – Comunicação,
Saúde, Educação [online]. 1999, v. 3, n. 4,pp. 133-140.
Acesso em: 4 abr 2022. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/S1414-32831999000100011>. Epub 16 Jul
2009. ISSN 1807-5762. https://doi.org/10.1590/S141432831999000100011.)

10

Em relação ao texto e usando seus conhecimentos
científicos, assinale a alternativa correta:
(A) Asas de borboletas e de pássaros são órgãos
homólogos, pois têm mesma função e origem
embrionária distinta.
(B) O texto traz exemplos de animais pertencentes a
dois filos diferentes, porém do mesmo reino.
(C) O exoesqueleto de queratina é uma estrutura comum a todos os integrantes do filo da borboleta.
(D) Seria possível agrupar pássaros e borboletas
como animais que possuem simetria bilateral e
respiração traqueal.
(E) Mesmo sendo aves, há diferenças entre a excreta
nitrogenada do avestruz (amônia) e dos pássaros
(ácido úrico).

Em seu trabalho com ervilhas, publicado em 1866,
Mendel representou os fatores hereditários determinantes dos estados amarelo e verde do caráter cor
da semente pelas letras A e a, respectivamente. O
conhecimento atual a respeito da natureza do
material hereditário permite dizer que a letra A usada
por Mendel simboliza
(A) um segmento de DNA com informação para uma
cadeia polipeptídica.
(B) um segmento de DNA com informação para um
RNA ribossômico.
(C) um aminoácido em uma proteína.
(D) uma trinca de bases do RNA mensageiro.
(E) uma trinca de bases do RNA transportador.

05 V
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I.

O esquema mostra a genealogia de uma família. Os
símbolos escuros representam os indivíduos míopes
e os claros, os indivíduos de visão normal.

O elevado número de espécies de briófitas na
floresta densa explica-se pela grande dependência de água para a sobrevivência e para a reprodução observada nessas plantas.

II. As gimnospermas são pouco representadas no
domínio atlântico porque não encontram nele condições ideais para a dispersão de suas sementes.
III. A dominância das angiospermas nesse domínio
deve-se em grande parte ao aparecimento de flores, frutos e sementes que asseguram a fecundação
cruzada e a eficiente dispersão de suas sementes.

A probabilidade do casal I x II ter uma criança míope é
(A) imprevisível, porque a mulher tanto pode ser
homozigota como heterozigota.
(B) nula, porque a mulher tem o gene dominante em
homozigose.
(C) 1/2, porque 50% dos gametas da mulher transportam o gene recessivo.
(D) 1/4, porque o casal já tem três filhos com visão
normal.
(E) 1/4, porque o gene para a miopia é recessivo.

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

13
Com o objetivo de identificar estruturas citoplasmáticas, três experimentos, desenvolvidos em laboratório, apresentaram os seguintes resultados:
I. Células tratadas com timina radioativa, mantidas
em meio de cultura, foram, depois, submetidas à
técnica da radioautografia, revelando a presença
de ácido nucleico.

12
Estima-se que, no Brasil, haja 1,8 milhão de espécies de
plantas e animais, o que corresponde a cerca de 10%
do total de espécies na Terra. Desse total, até o presente, somente cerca de 200 mil espécies foram descritas.

II. Testes citoquímicos revelaram a presença de
enzimas hidrolisantes.

Analise este quadro, em que se apresenta a distribuição das espécies de plantas em algumas regiões do
chamado domínio atlântico, no País:

III. Foi identificada a catálase, como reação positiva
para enzimas oxidativas.
Os experimentos I, II e III permitem identificar, respectivamente:

Domínio Atlântico
Grupo
taxonômico

Floresta

Formação

densa

campestre

Briófitas

1 166

6

88

Pteridófitas

631

142

14

Gimnospermas

2

0

1

Angiospermas

7 862

3 592

1 705

Restinga

I

II

III

(A) Cloroplasto

Lisossomo

Peroxissomo

(B)

Ribossomo

Complexo
golgiense

Centríolo

(C) Mitocôndria Peroxissomo

Com base nas informações contidas nesse quadro e
considerando outros conhecimentos sobre o assunto, analise as frases a seguir:

06 V

Lisossomo

(D) Cloroplasto

Polissomo

Peroxissomo

(E) Mitocôndria

Ribossomo

Complexo
golgiense
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produzindo um modelo mundial de uso de
combustível fóssil que se acelerou nos séculos
XIX e XX com as descobertas do petróleo e
iniciou o controle do meio ambiente, com o aumento da temperatura mundial a partir de 1750.
(E) O desenvolvimento das atividades industriais baseadas em combustível fóssil assegurou o progresso e a civilização do mundo ocidental, traduzido no
conforto e na segurança dos séculos seguintes,
acabando com a pobreza mesmo que ao custo do
aumento da temperatura do planeta e da poluição.

Considerando os grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, surgiram diferentes adaptações que marcam a evolução desses
grupos ao longo dos milhares de anos.
Assim, ao longo do processo evolutivo das plantas:
(A) o sistema vascular surgiu antes da formação do
embrião.
(B) a heterosporia precedeu a homosporia.
(C) a oogamia desapareceu em detrimento da
heterogamia.
(D) a dependência da água ficou reduzida, devido ao
surgimento dos anterozoides.
(E) os gametófitos tornaram-se reduzidos, e os
esporófitos ficaram mais complexos.

16
A sequência de desenhos abaixo indica a formação
de acrossoma no espermatozoide. Em relação a esta
sequência, assinale a afirmativa verdadeira

15
No ano de 2021 ocorreu em Glasgow a COP26, Conferência Mundial do Clima e do Meio Ambiente, na
qual novamente se afirmaram os problemas derivados do uso de combustíveis fósseis. O momento em
que esse tipo de combustível passa a fazer parte da
pauta energética está descrito em:
(A) A Revolução Industrial inglesa do século XVIII
inicia em escala econômica o uso do carvão para
estabelecer os parâmetros que conduzem ao desenvolvimento do capitalismo industrial assegurando
a urbanização e a industrialização no decorrer dos
séculos XIX e XX, mas provocando os primeiros
sinais de poluição do meio ambiente.
(B) A Revolução Industrial do século XVIII estabeleceu a base do que hoje conhecemos como
meio ambiente e poluição. As chaminés das fábricas ilustram bem a paisagem urbana dos
séculos seguintes, sem a utilização do combustível fóssil e sem o equilíbrio da emissão de
carbono no ar.

(A) À semelhança da formação dos lisossomas, o
complexo golgiense também é responsável pela
síntese das enzimas presentes no acrossoma.
(B) O acrossoma origina-se a partir de uma concentração e posterior fusão de fagossomas, como
visto na região supranuclear da figura 1.
(C) O acrossoma forma-se da fusão de grânulos provindos do núcleo durante a fase de espermátide.
(D) A formação do acrossoma, que ocorre durante a
espermatocitogênese da espermatogênese, se
dá por contribuição do complexo golgiense,
como visto no desenho 1.
(E) Em 2 e 3, observa-se a coalescência de pequenas
vesículas originárias do complexo golgiense, formando uma vesícula maior. Tais vesículas contêm enzimas, como a hialuronídase, a catálase e
outras peroxídases.

(C) No processo resultante da invenção da máquina
a vapor na Inglaterra do século XIX, iniciou-se o
movimento de utilização de combustível fóssil
para o crescimento da industrialização e da urbanização nos séculos XX e XXI, levando mais
conforto à vida urbana e superando a miséria e a
fome provocadas pelo aumento da população
nas cidades.
(D) O movimento social decorrente da urbanização
do século XVIII criou as bases da industrialização

07 V
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 17 E 18

CÓDIGOS DE PRECONCEITO

No terceiro parágrafo, as locuções verbais “foi divulgada”, “(foi) realizada” e “foi motivado” indicam que
as orações estão na voz passiva analítica. Sem alteração do sentido, na voz passiva sintética, têm-se as
seguintes formas verbais:
(A) divulgou-se, realizou-se e motivou-se.
(B) divulgaram-se, realizaram-se e motivaram-se.
(C) divulgaram-se, realizou-se e motivou-se.
(D) divulgou-se, realizou-se e motivaram-se.
(E) divulgaram-se, realizaram-se e motivou-se.

Algoritmos têm-se mostrado ferramentas de reprodução de preconceito, injustiça e discriminação.
Num ambiente automatizado, questões de gênero e
de raça podem resultar em exclusão ou perpetuação
de desvantagem.
Às vésperas do primeiro aniversário do assassínio de George Floyd, fato que desencadeou manifestações antirracistas pelo planeta, o Twitter concluiu que a inteligência artificial tende a cortar imagens de negros em fotos na rede social.
A informação foi divulgada pela imprensa na semana passada e consta de pesquisa realizada pela
própria empresa para identificar se seu algoritmo é
preconceituoso. O estudo foi motivado por críticas
sobre a exclusão de rostos de pessoas negras em
prévias de posts.

19
Leia as frases abaixo:

Algoritmos são códigos com instruções para execução de uma tarefa ou solução de um problema e,
na atualidade, representam a forma mais eficiente
para identificar, organizar e atingir um mercado.
Assim como podem ser inclusivos, está comprovado
que são também absurdamente excludentes.

I.

“Eu ainda faço café para dois.” (Zak Nelson)

II. “Nascido no deserto, ainda com sede.” (Georgene Nunn)
III. “Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem
amor eu nada seria.” (Renato Russo)

Por isso, uma questão relevante é quem os programa, como e com que motivação. Conscientemente ou não, preconceitos são embutidos nos algoritmos e reproduzidos pelas máquinas. (...)

Sobre a ocorrência da palavra ainda, é correto afirmar:
(A) em I e II expressam condição; em III, ressalva.
(B) em II e III denotam tempo; em I, modo.
(C) em I e III indicam ressalva; em II, condição.
(D) em I expressa concessão; em II e III, continuidade.
(E) em I e II comunicam tempo; em III, concessão.

(Ana Cristina Rosa, Folha de S.Paulo, 24 maio 2021.)

17
Em termos críticos, esse fragmento permite observar
que, segundo o ponto de vista da autora,
(A) a automatização é uma ferramenta excludente
utilizada para atingir um determinado mercado.
(B) a discussão sobre questões de gênero e de raça
perpetua desvantagens para os negros.
(C) o assassínio de George Floyd motivou corte de
imagens de negros no Twitter.
(D) o Twitter criticou a exclusão de rostos de pessoas
negras em prévias de posts.
(E) os que programam os algoritmos são responsáveis pelo preconceito reproduzido pelas máquinas.

08 V
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 20 A 22

Considerando-se o primeiro e o segundo parágrafo,
o pronome destacado não tem o mesmo referente
que os demais em
(A) “... ele a instruiu...”
(B) “... porque Eliza o abandonou...”
(C) “Para que ele não dê vexame...”
(D) “... aconselha-o a também limitar-se...”
(E) “... seus jornais dedicam a ele...”

BOLETIM DO TEMPO
Em My Fair Lady, o musical da Broadway e de
Holywood baseado na peça Pigmalião, de Bernard
Shaw, o professor Higgins prepara-se para apresentar
aos esnobes de Londres a florista Eliza, que ele recolheu das ruas e ensinou a se expressar. Para que ela
não cometa gafes, ele a instruiu a só falar do tempo.
Mais para o fim da peça, Higgins está desesperado
porque Eliza o abandonou. Para que ele não dê vexame diante dos mesmos esnobes, sua mãe, a Sra.
Higgins, aconselha-o a também limitar-se ao tempo.

21
Em “Moro no Rio e, ao ser acordado diariamente pelo rádio, adoro ser informado da umidade relativa do
ar em Roraima ou da possibilidade de pancadas de
chuva na Ilha de Marajó – para saber se vai dar
praia”, os conectivos destacados estabelecem,
respectivamente, sentido de
(A) causa, modo, consequência.
(B) tempo, meio, finalidade.
(C) condição, meio, causa.
(D) tempo, modo, causa.
(E) oposição, instrumento, finalidade.

Pelo visto, para Shaw, falar do tempo – se vai
chover ou não, onde e quando, e a quantas vai ou não
vai a temperatura – é a maneira mais segura de não
dizer nada e não se comprometer. Por algum motivo,
é também o assunto favorito das nossas emissoras de
rádio e TV. O espaço que seus jornais dedicam a ele
deixa longe o da política e da economia, só perdendo,
talvez, para as notícias sobre crimes.
Discordo de Shaw. Acho fascinante a autoridade
com que as moças do tempo discorrem sobre a formação de frentes frias, o ar seco e a velocidade do
vento. Na televisão, fazem isso diante de um painel
que, segundo sei, não está ali de verdade. Como
conseguem falar andando, de salto alto, e apontar
com tanta precisão para esta ou aquela região com a
chuvinha ou o solzinho desenhado?

22
No trecho “Pelo visto, para Shaw, falar do tempo – se
vai chover ou não, onde e quando, e a quantas vai ou
não vai a temperatura – é a maneira mais segura de
não dizer nada”, há referência a qual função da
linguagem?
(A) Referencial, centrada no contexto e cujo objetivo
é informar o receptor.
(B) Fática, centrada no canal da comunicação e cuja
finalidade é estabelecer contato com o receptor.
(C) Conativa, centrada no receptor e cuja intenção é
influir em seu comportamento.
(D) Poética, centrada na mensagem e cuja preocupação é a organização do texto.
(E) Emotiva, centrada no emissor e cujo intuito é
exteriorizar seu estado psíquico, opiniões e
emoções.

Moro no Rio e, ao ser acordado diariamente pelo
rádio, adoro ser informado da umidade relativa do ar
em Roraima ou da possibilidade de pancadas de
chuva na Ilha de Marajó – para saber se vai dar praia,
chego à janela. E, ao tomar um táxi no Leblon, sob
uma lua de 40 graus, é refrescante saber, pelo rádio
do carro, que a máxima prevista para São Paulo nos
próximos dias é de 25.
Durante milênios, a grande indagação do homem
foi “quem sou, de onde vim, para onde vou?”. Não
mais. Agora é: “Levo ou não o guarda-chuva?”.
(Ruy Castro, Folha de S.Paulo, 25 jan 2016.)
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TEXTO PARA A QUESTÃO 23

CAPÍTULO CCI
Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em
busca do dono, e amanheceu morto na rua, três dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo
especial, é possível que me perguntes se ele, se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e porque
antes um que outro – questão prenhe de questões, que nos levariam longe… Eia!, chora os dois recentes
mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma coisa. O Cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar,
como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens.
(Machado de Assis, Quincas Borba.)

23
A respeito desse excerto e do contexto do romance a que ele pertence, é correto afirmar que
(A) o cão, no momento da agonia, buscou encontrar o autor da filosofia Humanitas, o seu dono.
(B) há um procedimento inusitado no estilo machadiano: a digressão e a metalinguagem.
(C) o foco narrativo está na primeira pessoa do singular e o enunciador é Cristiano Palha.
(D) há ironia amarga ao se nivelarem o riso e o choro em relação aos fatos da trajetória humana
(E) esse capítulo é curto, busca incluir o leitor, característica estilística inusual no estilo do romance.
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24

TEXTOS PARA A QUESTÃO 24
Texto I

Sobre os textos I e II, observe as seguintes afirmações:

LANTERNA MÁGICA

I.

IV / Itabira
Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê.
Na cidade toda de ferro
as ferraduras batem como sinos.
Os meninos seguem para a escola.

O verso que abre o texto I, “Cada um de nós tem
seu pedaço no pico do Cauê”, irmana meninos,
homens, Tutu Caramujo – numa herança comum,
simbólica e íntima: herança não exatamente
monetária, mas uma “clausura férrea a cuja potência recôndita todos estão atados”, conforme
afirma o texto II.

II. Tutu Caramujo, na porta da venda, sozinho, num
“devaneio insondável”, é a encarnação da “pasmaceira provinciana”, indicada no texto II. Tratase da imagem do declínio moral e financeiro de
quem se mostra ressentido por não possuir os
recursos necessários para a exploração das
minas de ferro.

Os homens olham para o chão.
Os ingleses compram a mina.
Só, na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na
[derrota incomparável.
(Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia.)

III. Na “pasmaceira” da “cidade toda de ferro”, o
ritmo lento se mantém a despeito da notícia: “Os
ingleses compram a mina”. Mesmo Tutu Caramujo, na porta da venda, permanece inabalável.
Sabe que os estrangeiros nada podem contra a
“onipresença estática do pico do Cauê”, conforme referido no texto II.

Texto II

A cena capta uma situação de isolamento e declínio, mergulhada no passado e na pasmaceira provinciana, lastreada numa espécie de clausura férrea a
cuja potência recôndita todos estão atados. A duração espaçada de um passado renitente, destilada
verso a verso em cifras de um cotidiano quase imóvel, encruada à sombra de um morro entorpecido,
mas cheio de potências obscuras e guardadas no
silêncio coletivo, convive com o primeiro anúncio da
dinâmica invasiva do interesse estrangeiro, sem
alterar ainda o seu ritmo lento, que persiste como
que alheio a tudo (...). No poema, cada frase é uma
recordação afetiva batendo como um sino na
“memória involuntária”. Esta é construída com base
naquela mina subjetiva espontânea de onde se
extrai, na poesia lírica, a duração de um passado
vivido que de repente se faz vívido (no caso, a
onipresença estática do pico do Cauê, o clangor das
ferraduras, o ritmo lento dos passos, dos olhares, a
porta da venda, o tipo citadino popular imerso, com
sua alcunha singular, no seu devaneio insondável).

IV. O viés despersonificado e genérico de meninos,
homens, ingleses – sem nomes próprios, individualizadores –, opõe-se ao traço singular de Tutu
Caramujo. Na porta da venda, sozinho, ele se
pega num “devaneio insondável” ao “primeiro
anúncio da dinâmica invasiva do interesse
estrangeiro”, conforme aponta o texto II.
São corretas
(A) apenas I e II.
(B) apenas II e III.
(C) apenas I, II e III.
(D) apenas I e IV.
(E) apenas I, II e IV.

Notas:

Recôndita: que se escondeu; encoberta, oculta.
Renitente: que teima ou que não se conforma.
Destilar: deixar sair ou sair em gotas, gotejar.
(José Wisnik, Maquinação do mundo: Drummond e
a mineração. 1.a ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018).
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TEXTO PARA A QUESTÃO 25

TEXTOS PARA A QUESTÃO 26
Texto I

Nunca vi ninguém tão só (...) Ele só precisava
conversar com alguém. Numa das vezes que me
falou das suas viagens pelo mundo, perguntei aonde
queria chegar e ele me disse que estava em busca de
um ponto de vista. Eu lhe perguntei: “Para olhar o
quê?”. Ele respondeu: “Um ponto de vista em que eu
já não esteja no campo de visão”. Eu poderia ter dito
a ele, mas não tive coragem, que não precisava
procurar, que se fosse por isso não precisava ter ido
tão longe. Porque ele nunca estaria no seu próprio
campo de visão, onde quer que estivesse, ninguém
nunca está no seu campo de visão, desde que evite
os espelhos. (...) Também demorei a entender o que
ele queria dizer com aquilo, o que havia de mais
terrível nas suas palavras: que ao contrário dos
outros, vivia fora de si. Via-se como um estrangeiro.

Nos enredos tradicionais é comum a presença do
demônio. Neste Romanceiro da Inconfidência, o ouro
toma o seu lugar. É com ouro que se atam as tramas
individuais e os versos que as refazem, desde a
entrada em cena de Chica da Silva até o enforcamento de um alferes para expiar uma conspiração
de doutores. (...)
(Alberto da Costa e Silva, in: Cecília Meireles,

Romanceiro da Inconfidência.)

Texto II

(...) O Romanceiro não julga. Ele é apenas um
convite à reflexão. Todas as suas páginas mantêm
esse desejo de equilíbrio – narrar o que foi ouvido
nestes ares de Minas, especialmente nesta Ouro Preto, cheia de ressonâncias incansáveis – e apontar
nessa interminável confidência o que lhe dá eternidade, o que não é somente uma palavra ocasional,
local, circunstancial – mas uma palavra de violenta
seiva, atuante em qualquer tempo, desde que
interpretada, como ontem os oráculos e as sibilas.

(Bernardo Carvalho. Nove noites. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009.)

25

(Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência.)

Considere as proposições sobre o excerto e o contexto de Nove Noites.

26

I.

Esses textos são apreciações de diferentes autores: o
primeiro é de Alberto da Costa e Silva, e está na
abertura de Romanceiro da Inconfidência; o segundo
é de Cecília Meireles, que avalia o objetivo de sua
obra. O texto I e o II apresentam, respectivamente,
(A) observações sobre a história do Brasil no século
XVII e temas recorrentes na Inconfidência,
traições e ganância.
(B) recorrência de fatos marcantes no Brasil colonial
e presença da cultura clássica, eterna, na
literatura da época.
(C) referência a eventos socioeconômicos, a personagens dessa época e perenidade de características humanas.
(D) perda de valores morais por causa do ouro e reflexões sobre a esperança na eternidade da alma.
(E) apologia do legado das tradições mineiras e
defesa da linguagem de registro regionalista
presente nessa obra.

As motivações de Quain para viajar pelo mundo
transcendiam o aspecto etnológico, eram uma
necessidade de fugir de si mesmo.

II. Quain, devido ao contato
da Amazônia, assimilou o
espelho acarreta agouro.
ponto de vista em que ele
no campo de visão.

constante com tribos
mito de que olhar no
Por isso queria um
próprio não estivesse

III. O narrador investigativo chega a uma conclusão
sobre a solidão de Quain: um norte-americano na
selva de um país da América do Sul, um
estrangeiro.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.
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TEXTO PARA A QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correta sobre esse excerto, considerando o contexto de Romanceiro da Inconfidência.

ROMANCE XLIV OU DA TESTEMUNHA FALSA

(A) Oferece informações condenatórias sobre os inconfidentes, pelo fato de a testemunha ter sido

Que importa quanto se diga?

submetida à tortura.

Para livrar-me de algemas,

(B) Mostra que a delação deriva do fato de a teste-

da sombra do calabouço,

munha ter mudado de ideologia, pois, agora,

dos escrivães e das penas,

considera correto o domínio da metrópole lusa.

do baraço e do pregão

(C) Embora se situe no século XVIII, ele tem uma
transcendência temporal em relação ao depoi-

a meu pai acusaria.

mento de um testemunho falso.

Como vou pensar nos outros?

(D) Inexiste a linguagem conotativa, já que o emissor

(...)

é um ser vil e mentiroso que vai colocar em risco

Vede como corre a tinta!

a vida dos que ele delatar.

Assim correrá meu sangue...

(E) Há versos livres, pois esse texto se insere na
segunda geração do Modernismo.

Que os heróis chegam à glória
só depois de degolados.
Antes, recebem apenas
ou compaixão ou desdém.

Direi quanto for preciso,
tudo quanto me inocente...
Que alma tenho? Tenho corpo!
E o medo agarrou-me o peito...
E o medo me envolve e obriga...
– Todo coberto de medo,
juro, minto, afirmo, assino.
Condeno. (Mas estou salvo!)
Para mim, só é verdade
aquilo que me convém.
(Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência.)
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TEXTO PARA A QUESTÃO 28
Texto I

A MESMA DAMA AUSENTANDO-SE
DO POETA DESDENHOSAMENTE

Certos lugares que me davam prazer tornaram-se
odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se acham
ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. (…) E os
autores, resignados, mostram as letras e os algarismos,
oferecendo-se como as mulheres da rua da Lama.

Tão depressa vos dais por despedida,
Que vista a varonil conformidade,
Me está dizendo a vossa crueldade,
Que morríeis por ver-vos excluída.

(Graciliano Ramos, Angústia.)

Pois não seria ação mais comedida,

Texto II

De mais cortês, e justa urbanidade,
Fingir, que por amor, ou por piedade,
Recusáveis a minha despedida?
O certo é, Floralva, que esse peito
Anda mui penetrado, e mui ferido
De outro amor, outra seta, outro sujeito.
E pois fiz tal serviço a tal Cupido,
Como não fazeis vós por tal respeito
Favores, de que nunca me despido?
(Poemas escolhidos de Gregório de Matos,
São Paulo, Companhia das Letras, 2010.)

28
No soneto, o eu lírico
(A) revela insciência a respeito da súbita despedida

29

da amada.

O excerto, extraído do romance Angústia, de
Graciliano Ramos, e o texto visual da capa dessa
obra, feito por Marcelo Grassmann, incorrem em
uma visão muito particular e tensa do contexto existencial relatado por Luís da Silva. O estilo do texto I
e a imagem da personagem do texto II evidenciam a
seguinte corrente estética:
(A) Expressionismo
(B) Futurismo
(C) Cubismo
(D) Movimento antropofágico
(E) Primitivismo

(B) deduz o real motivo do afastamento abrupto da
amada.
(C) enaltece a amada por sua urbanidade no
momento da despedida.
(D) infere que as suspeitas sobre a amada não se
justificam.
(E) manifesta a Floralva que o coração do eu lírico
está apaixonado por outra mulher.
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Se o raio da semicircunferência é 1cm , qual é a área
do quadrado?
4
(A) –– cm2
5

Um triatlo consiste de natação, corrida e ciclismo. O
ciclismo é igual a três quartos da distância total. A
corrida é igual a um quinto do triatlo e a natação é de
dois quilômetros. Qual é a distância total deste triatlo, em km?
(A) 10
(B) 20
(C) 38
(D) 40
(E) 60

π
(B) –– cm2
4
(C) 1cm2
4
(D) –– cm2
3

31

2
(E) –––– cm2
兹苶
3

Um refresco é produzido com suco concentrado e
água numa razão de 1:7 em volume. O suco concentrado disponível é de meio litro. Que fração desse
suco concentrado deverá ser usada para produzir
dois litros do refresco?
1
(A) ––
4

33
A figura abaixo representa o gráfico cartesiano da
função f: ⺢ → ⺢.

1
(B) ––
2
2
(C) ––
7
2
(D) ––
5

O valor de (fof) (兹苶
7 ) é igual a
(A) 1

(E) Todo o concentrado.

3
(B) ––
2

32

3
(C) ––
4

Um quadrado tem dois de seus vértices sobre uma
semicircunferência e dois vérticeis sobre o seu diâmetro.

(D) 2
5
(E) ––
2
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34
O senhor X e sua esposa Y, acompanhados do filho Z,
queriam pesar-se. Para isso, procuraram uma farmácia que, infelizmente, estava com a balança defeituosa, indicando corretamente somente massas
superiores a 60 kg. Por esta razão, eles se pesaram,
dois a dois, e obtiveram os seguintes resultados:

O número de azulejos mais claros usados no interior
da parede foi de:
(A) 260
(B) 246
(C) 268
(D) 312
(E) 220

X e Z, juntos, “pesaram” 87 kg; X e Y “pesaram”
123 kg; Y e Z “pesaram” 66 kg. A massa de Z, em kg,
pertence a qual conjunto?
(A) {6, 7, 8}
(B) {9, 10, 11}
(C) {12, 13, 14}
(D) {15, 16, 17}
(E) {18, 19, 20}

37
Considere o número natural n = “bababab”, formado
por sete algarismos, dos quais três são iguais a “a” e
os outros quatro iguais a “b”. A soma dos sete
algarismos de “n” é igual ao número “ab”, de dois
algarismos, em que “a” é o algarismo das dezenas e
“b” é o das unidades.

35
O perímetro do triângulo ABC é igual a

A soma dos algarismos do número “ab” é:
(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
(E) 12

38
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

48
24
34
36
60

Em um determinado momento de uma partida de
basquetebol entre as equipes E1 e E2, um torcedor
chegou ao ginásio de esportes e observou que a equipe E1 estava perdendo por uma diferença de 30 pontos.
A partir desse momento, a equipe E1 começou a
reagir à razão de 3 pontos para cada ponto da equipe
E2. Sabendo que a partida terminou empatada e que
o total de pontos marcados pelas duas equipes
juntas foi 120, pode-se dizer que o placar da partida
no momento em que o torcedor chegou ao ginásio
de esportes era
(A) 18 x 48
(B) 15 x 45
(C) 20 x 50
(D) 16 x 46
(E) 17 x 47

cm
cm
cm
cm
cm

36
Uma parede retangular, cujo comprimento mede o
dobro da altura, foi revestida com azulejos quadrados, inteiros e de mesmo tamanho, sendo que, em
todo o contorno externo, foi feita uma faixa decorativa com 68 peças mais escuras, como exemplificado na figura a seguir.
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39

(C)

O conjunto solução de inequação x2 – 3x – 4 < 0,
x2 – 4
resolvida em ⺢, é A; o da inequação ––––––– < 1, re3x
solvida em ⺢–* é B. É correto afirmar que:
(A) A  B = {x  ⺢ 兩 x < 4}
(B) A  B = ⭋
(C) A – B = B
(D) A  B e A ⬆ B
(E) A = B

(D)

40
(E)

Considerando, em um sistema ortogonal de coordenadas x0y, os gráficos das funções reais f e g, definidas
no intervalo real [–6; 6], assinale o que for correto.

41
Na figura a seguir, tem-se:

––––

I) M é o ponto médio de AB
––––

II) N é o ponto médio de BC
O gráfico da função h: [–6; 6] → ⺢ definida por

3 cm
III) AM = 2 兹苶

h(x) = f(x) + g(x) é:
(A)

IV) A = 60°

^

^

V) C = 30°
Então, a área sombreada é igual a
(A) 18 兹苶
3 cm2
3 兹苶
3 cm2
(B) –––––
2

(B)

9 兹苶
3 cm2
(C) –––––
2
(D) 6 兹苶
3 cm2
(E) 24 兹苶
3 cm2
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(B) de estudos que analisam e comprovam os benefícios da música em situações de tensão
exacerbada.
(C) da função preponderante da música nas mais
variadas circunstâncias da vida dos britânicos.
(D) do efeito da música ambiente em diferentes contextos profissionais, desde 1940 até os dias atuais.
(E) do impacto da música sobre o ânimo de soldados em campos de batalha na Segunda Guerra
Mundial.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 42 A 45

It was 23 June 1940 and World War Two was
at its highest. The Germans had already invaded vast
portions of continental Europe; in the preceding
weeks, 10,000 British troops had been captured in
Normandy. And then the BBC, a British public service
broadcaster, was asked to get involved. Their
powerful intervention was completely invisible, yet
capable of infiltrating the minds of thousands of
people all at once, all over the country.

43

This was the “Music While You Work”
programme – a brainchild of the UK government,
which thought that broadcasting live, cheerful music
in factories twice a day might help to step up the
pace of work and get the military the munitions they
so badly needed. It was a hit. In a report on the
show’s success, BBC executives cited the numerous
letters they had received from managers nationwide.
One described its impact as “incalculable”, while
another executive estimated that, for an hour or so
after a session of music, production at their factory
increased by 12.5-15%.

A BBC, corporação pública de rádio e televisão do
Reino Unido, é citada no texto pelo fato de
(A) ter atendido ao governo britânico e se infiltrado
junto às tropas britânicas capturadas pelos
alemães.
(B) ser a mais poderosa rede de transmissão britânica desde a época da Segunda Guerra Mundial.
(C) ter transmitido músicas animadoras a trabalhadores em fábricas durante períodos da Segunda
Guerra Mundial.
(D) ter contribuído diretamente para a derrota dos
alemães dentro do continente europeu.
(E) representar o braço direito do governo inglês na
divulgação de informações oficiais em tempos de
guerra.

Fast-forward eight decades and working to music
is extraordinarily common; one 2019 survey of 2,000
Britons found that around half regularly listen to
music while they work – with two out of five
believing that it helps them to get more done. But
can this really be true – or is it wishful thinking? It’s a
perennial debate and one that’s almost as divisive.

44

According to Karen Landay, a former professional
violinist who has authored a review on the subject,
we still have a long way to go before we truly know
the answer. But at the moment, her best guess is that
“it depends”. “A person’s response to music
changes based on many, many factors, such as the
type of job or work, the genre of music, their control
over their music listening and their personality.”

De acordo com o texto,
(A) um levantamento, realizado em 2019, confirmou
o uso universal da música em ambientes de
trabalho desde oito décadas atrás.
(B) a data de 23 de junho de 1940 marcou o início das
grandes conquistas alemãs no continente
europeu.
(C) as fábricas inglesas tiveram aumento médio de
produção entre 12,5 e 15% durante a Segunda
Guerra.
(D) 10.000 soldados foram capturados na Normandia
em agressiva invasão alemã.
(E) uma pesquisa com 2.000 britânicos revelou que
aproximadamente metade deles ouve música em
horário de trabalho.

Zaria Gorvett. Disponível em: bbc.com. Adaptado.

42
O texto trata, principalmente,
(A) do papel da música como possível catalisador de
produtividade em ambientes de trabalho diversos.
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46

No fragmento do primeiro parágrafo “Their powerful
intervention was completely invisible”, a palavra
sublinhada refere-se a
(A) the Germans.
(B) vast portions of continental Europe.
(C) 10.000 British troops.
(D) the minds of thousands of people.
(E) the BBC.

O texto é principalmente sobre
(A) a real razão pelo qual os camaleões mudam suas
cores.
(B) um plano para proteger os répteis de Madagascar.
(C) a proibição de se criar nanocamaleões.
(D) um camaleão recém-descoberto em Madagascar.
(E) o fóssil de um réptil descoberto nas florestas de
Madagascar.

47
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 46 A 48
De acordo com o texto, os pesquisadores se
surpreenderam porque
(A) suas descobertas acabaram sendo publicadas
em uma renomada revista científica.
(B) não imaginavam que descobririam no continente
africano o menor réptil da Terra.
(C) descobriram que uma das áreas mais biologicamente diversas do mundo estava sendo destruída.
(D) acabaram descobrindo novas espécies de
anfíbios em Madagascar.
(E) descobriram que a maioria dos répteis machos
era maior do que as respectivas fêmeas.

The smallest known reptile in the world can fit on
your fingertip. It's known as Brookesia nana, or
“nano-chameleon,” and it's a blotchy brown lizard
that usually doesn't surpass an inch in body length.
Before 2012, biologists didn't know it existed. But the
researchers who discovered it are still stumped as to
why it stays so small when most vertebrates grow in
size as they mature. Brookesia nana is different from
any other vertebrate and other chameleon species. It
can't change color, and it's more comfortable on the
forest floor than in trees.

48

The unique chameleon is spotlighted in an article
published in the journal Scientific Reports. In 2012,
leading herpetologist Frank Glaw and other German
researchers traveled to the rainforests of Madagascar,
one of the most biologically diverse areas on Earth, in
search of previously unknown reptile and amphibian
species. What they found surprised them. “We
expected to find some new species, but not specifically
the smallest chameleon,” Glaw and Oliver
Hawlitschek, study coauthor, said in an email to CNN.

A palavra likely no trecho do 3.o parágrafo “are likely
larger than males” indica
(A) aprovação
(B) comparação
(C) certeza
(D) probabilidade
(E) dúvida

49

Most male reptiles are larger than females, but
the reverse is true with the ever-surprising Brookesia
nana. While the male was just over 2 centimeters
long – a bit over 3/4 inch – the female was 2.89
centimeters, over an inch long. The females are likely
larger than the males to accommodate the eggs they
lay, Glaw and Hawlitschek said.

“Water dropping day by day wears the hardest rock
away.”
“Let bygones be bygones.”
“Birds of a feather flock together.”
Os provérbios citados expressam, respectivamente,
ideia de:
(A) exagero / ingratidão / similaridade
(B) observação / incerteza / experiência
(C) persistência / superação / harmonia
(D) precipitação / certeza / desapego
(E) constância / esperteza / foco

(Scottie Andrew. Disponível em: http://edition.cnn.com.
Adaptado.)
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A partícula B vai ultrapassar a partícula A no instante:
(A) 4,0s
(B) 6,0s
(C) 12,0s
(D) 16,0s
(E) indeterminado, pois dependerá do valor de V1.

Um carro descreve uma trajetória retilínea e passa por
uma posição A com velocidade escalar de 160km/h.
A partir da posição A o carro tem movimento uniformemente retardado e passa por C com velocidade
escalar de 40km/h.
Os marcos A, B e C estão separados por uma mesma
distância d.

52
Duas partículas, A e B, partem da mesma posição e
se movem no sentido positivo do eixo x.
Em um intervalo de 2,00s as velocidades escalares de
A e B variam conforme os gráficos a seguir:

Quando o carro estiver com velocidade escalar de
100km/h, ele estará posicionado
(A) na posição B.
(B) entre as posições A e B.
(C) entre as posições B e C.
(D) em posição indefinida por insuficiência de dados.
(E) à direita de C.
Note e adote

兹苶苶
136 ⬵ 11,7

51
Duas partículas, A e B, percorrem uma mesma trajetória retilínea e no instante t = 0 ocupam a mesma
posição.
Os gráficos a seguir representam as velocidades
escalares de A e B.
No intervalo de tempo de 2,00s a distância máxima
entre A e B foi de:
(A) 1,00m
(B) 1,25m
(C) 1,50m
(D) 2,00m
(E) 2,50m
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54

Dois lingotes maciços de alumínio em forma de
paralelepípedos retângulos têm dimensões idênticas
e serão conectados conforme as figuras 1 e 2. Na
situação da figura 1, verifica-se que, submetendo-se
as extremidades da associação a certa diferença de
temperaturas, depois de estabelecido o regime
permanente, ocorre um fluxo de calor por condução
igual a Φ1. Já no caso da situação da figura 2, submetendo-se as extremidades da associação à mesma
diferença de temperaturas do caso anterior, depois
de estabelecido o regime permanente, ocorre um
fluxo de calor por condução igual a Φ2.

Na situação mostrada na fotografia, uma garota
inflou com ar uma bexiga que se manteve aproximadamente esférica. Inicialmente, o ar contido nessa
bexiga estava a 7℃ e o balão tinha raio R. No final do
processo, verificou-se que o ar contido na bexiga
adquiriu temperatura de 17℃ e o balão assumiu raio
2R.

Figura 1

Figura 2

Desprezando-se possíveis dissipações de energia
térmica nas superfícies externas dos lingotes
expostas ao ambiente, é correto afirmar-se que:
1
(A) Φ2 = –– Φ1
4

Note e adote
4
Volume V de uma esfera de raio R: V = ––– π R3
3

1
(B) Φ2 = –– Φ1
2
(C) Φ2 = Φ1

Se no enchimento da bexiga a pressão do ar contido
dentro dela aumentou 45%, pode-se afirmar que a
quantidade de matéria dentro do balão

(D) Φ2 = 2Φ1

(A) triplicou.

(E) Φ2 = 4Φ1

(B) ficou multiplicada por 6,8.
(C) decuplicou.
(D) ficou multiplicada por 11,2.
(E) ficou multiplicada por 13,6.
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Encontro das águas
O encontro das águas dos Rios Negro e Solimões
é um fenômeno que desperta o interesse de turistas
e pesquisadores. As águas do Rio Negro, pretas e
frias, à temperatura aproximada de 18℃, correm por
cerca de 10km sem se misturarem com as águas do
Rio Solimões, barrentas e mais quentes, a 24℃.

Figura 1 – circuito 1.

As águas do Rio Negro são escuras por transportarem sedimentos
orgânicos da floresta provenientes de folhas e troncos em
decomposição. Seu pH varia entre 3,8 e 4,9, notando-se a presença
de ácidos húmicos e fúlvicos.

Admita que um ambientalista, navegando bem na
região do encontro das águas, recolha em um recipiente termicamente isolado uma amostra do líquido
composta por dois terços de água do Rio Negro e um
terço de água do Rio Solimões. Atingido o equilíbrio
térmico, ele verificará uma temperatura de:
(A) 19°C
(B) 20°C
(C) 21°C
(D) 22°C
(E) 23°C

Figura 2 – circuito 2.
Note e adote:
Em ambos os circuitos, use:
R1 = 6,0⍀; R2 = 4,0⍀
Dados do gerador: r = 2,0⍀, fem E = 70,0V
P = R . i2

potência elétrica do aparelho

56
Sendo P1 e P2 as potências elétricas dissipadas pelo
aparelho Ap, respectivamente no circuito 1 e no
circuito 2, temos:

Um aparelho, Ap, foi ligado inicialmente no circuito 1,
mostrado na figura 1, tendo sido percorrido por uma
corrente elétrica de intensidade i1 = 5,0A.

(A) P1 = P2 = 50,0W

Em seguida, o aparelho Ap foi associado ao circuito 2,
mostrado na figura 2. Nesse circuito o gerador forneceu uma corrente elétrica de intensidade i2 = 14,0A.

(B) P1 = P2 = 100,0W
(C) P1 = 98,0W e P2 = 49,0W
(D) P1 = 100,0W e P2 = 49,0W

O aparelho Ap é um aquecedor e, portanto, constituído por vários resistores, cuja resistência equivalente vale R.

(E) P1 = 50,0W e P2 = 98,0W
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Os valores da força eletromotriz E e da resistência

Um gerador de fem E e resistência interna r está ali-

externa R, são respectivamente:

mentando um circuito elétrico simples cuja resistên-

(A) E = 24,0V; r = 4,0⍀; R = 4,0⍀

cia externa vale R (figura 1). A potência útil do gera-

(B) E = 24,0V; r = 8,0⍀; R = 8,0⍀

dor, em função da intensidade i da corrente forne-

(C) E = 48,0V; r = 8,0⍀; R = 4,0⍀

cida, é mostrada no gráfico da figura 2. O gerador

(D) E = 48,0V; r = 4,0⍀; R = 4,0⍀

está trabalhando com sua máxima potência útil,

(E) E = 24,0V; r = 4,0⍀; R = 8,0⍀

interna r do gerador, bem como da resistência

36,0W, que é recebida pelo resistor R.

Figura 1 – circuito elétrico.

Figura 2 – potência útil do gerador.
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(B) é mais provável que a maioria dos casos da
pandemia na Índia tenha ocorrido no norte do
país, junto à fronteira com a China, a região mais
populosa.
(C) é junto ao Vale do Rio Ganges, onde se concentra
a população, a localização de maior incidência da
pandemia na Índia.
(D) a causa da rápida expansão da doença se deve
ao fato de que a Índia possui uma população de
forte homogeneidade étnico-cultural, o que
intensifica o contato físico.
(E) está na ação do clima de monções, com suas
fortes chuvas de inverno, a causa da rápida
expansão da pandemia, em função de sua
intensa umidade.

A Índia, país com uma das maiores populações do
mundo, apresentava em maio de 2021 a seguinte
situação:

(Folha de S.Paulo, 9 maio 2021.)

Analisando as condições socioeconômicas apresentadas e com conhecimentos sobre a geografia
indiana, percebe-se que
(A) por se constituírem em nações subdesenvolvidas, a situação vivida por Brasil e Índia diante da
pandemia é a mesma.
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Sabe-se, igualmente, que a China possui uma das

A China, um dos maiores países do mundo e, igualmente, com a maior população da Terra, apresenta
resultados econômicos surpreendentes, como se
pode constatar pelos dados abaixo:

análise dos dados, pode-se concluir corretamente:

mais pujantes economias mundiais. Mediante a
(A) Em função de sua gigantesca população, a China
jamais alcançará o padrão de um país de alta
renda.
(B) A China poderá alcançar o padrão de país de alta

Variação do PIB chinês
EM PORCENTAGEM

renda ainda no primeiro quartel do século XXI,

15

em função da menor produtividade econômica

11,25

dos países de alta renda.

8,1

7,5

(C) Para que a China se torne um país de alta renda,
é preciso que os países ricos deixem de sê-lo.

3,75
0

(D) A China dificilmente alcançará a condição de país
2000

2021

de alta renda em função das disparidades regio-

(O Estado de S.Paulo, 24 jan. 2022.)

nais, pois, em termos econômicos, a porção
ocidental é muito atrasada.
(E) A China só alcançará a condição de país de alta
renda quando incorporar a ilha rebelde de
Taiwan, cuja economia apresenta produtividade
até maior que a da própria China.

*TAXA DE INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO PIB DIVIDIDO PELO
CRESCIMENTO DO PIB.

FONTES: BANCO MUNDIAL. THE CONFERENCE BOARD, THE
ECONOMIST/INFOGRÁFICO ESTADÃO.
(O Estado de S.Paulo, 08 fev. 2022.)
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Ainda assim, muitos deles se sentem inseguros.
Várias nascentes que sempre irrigaram suas terras
durante os períodos de estiagem prolongada,
comuns na região, têm desaparecido. E os agricultores que sempre contaram com a estabilidade
desses cursos de água agora têm de se contentar em
colher menos alimentos.

60
Catástrofes naturais não são exclusividade de países
pobres. Extremos climáticos estão ocorrendo por todo o globo e fortes chuvas atingiram a Alemanha em
meados de 2021, bem como a China. Leia a notícia:

PEQUIM/AFP/REUTERS – Ao menos 25 pessoas
morreram na China em decorrência do que os meterologistas definiram como as piores chuvas em 60
anos em Zhengzhou, capital da província de Henan,
na região central do país.
Segundo o serviço meteorológico, do último sábado (17) até esta terça, os medidores registraram
617,1 milímetros de chuva em Zhengzhou. A média
anual na cidade é de 640,8 milímetros. Isso significa
que a quantidade de chuva dos últimos dias foi quase
equivalente ao que estava previsto para o ano todo.
(Folha de S.Paulo, 22 jul. 2021.)

A ocorrência dessas fortes chuvas envolveu uma
região da China próxima a Pequim (a província de
Henan) onde
(A) as chuvas ocorrem no verão e a região deve ser
atravessada pelo Rio Hoang-ho (Amarelo).
(B) as chuvas ocorrem na primavera e o rio que a
atravessa é o Rio Azul (Yang-tsé).
(C) as chuvas ocorrem no outono e o rio que por aí
passa é o Vermelho (Si-kiang).
(D) secas e chuvas se revezam em grande contraste
ao longo do ano no Vale do Rio Mekong.
(E) as chuvas são excepcionais em função da
proximidade do Deserto de Gobi, que ocupa a
maior parte dessa região.
(Folha de S.Paulo, 21 nov. 2021.)

61

O fornecimento de água para a utilização agrícola
citado no texto, bem como a dessedentação de animais e seres humanos, estão relacionados
(A) a uma bacia hidrográfica, que no caso pertence
ao Rio São Francisco.
(B) a uma bacia hidrográfica que atravessa o
Nordeste, a do Rio Parnaíba.
(C) ao Vale do Rio Urucuia, o principal sistema
hidrográfico do Sertão do Nordeste.
(D) a um sistema hidrográfico, o Urucuia, que
pertence ao Rio Paraná.
(E) a um aquífero, no caso o Urucuia, que abastece
os rios locais.

Num país em disputa, onde o avanço do agronegócio
encampa largas extensões de território, problemas
ambientais emergem em toda a parte. Veja o texto a
seguir:

CORRENTINA (BA) – Nuvens carregadas tapam o sol
e deságuam pela primeira vez em seis meses no
oeste da Bahia. Os geraizeiros, comunidades tradicionais que habitam os vales entre os famosos chapadões da região, dão as boas-vindas às pancadas
de chuva que regam suas plantações de mandioca,
milho e feijão.
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Avanço do mar no AP deixa açaí salgado e ribeirinhos sem água

O cartograma abaixo traz detalhes dos novos blocos
de exploração de petróleo que a ANP – Agência
Nacional de Petróleo – pretende oferecer para a
exploração.

– crise climática ameaça projeto pioneiro de extrativismo na Foz do Amazonas.
(Folha de S.Paulo, 9 jan. 2022.)
Recorrentes com certa frequência, os dois fenômenos são exemplos de
(A) intemperismo físico e transgressão marinha.
(B) intemperismo químico e regressão marinha.
(C) ação eólica e subsidência da costa.
(D) abrasão e expansão oceânica.
(E) erosão terrestre e aumento do nível do mar.

64
Quando se procede ao estudo das migrações, destacam-se geralmente os migrantes que vêm ou vieram
ao Brasil em épocas passadas. Pouco destaque tem
sido dado aos brasileiros que deixam o País e buscam o sonho de evoluir em outras plagas. Os dados
abaixo dão uma ideia do problema da migração
ilegal para os EUA, onde se incluem brasileiros:

(O Estado de S.Paulo, 1 out. 2021.)

Quanto à condição geológica do arquipélago e a concomitante exploração de petróleo, pode-se afirmar
corretamente:
(A) Fernando de Noronha encontra-se sobre um escudo cristalino antigo, rico em minerais fósseis.
(B) O arquipélago tem formação sedimentar, o que
beneficiou a concentração de hidrocarbonetos.
(C) As ricas jazidas de petróleo estão relacionadas
aos terrenos arqueozoicos do arquipélago.
(D) Fernando de Noronha é um arquipélago de pouca importância ambiental e a exploração de
petróleo não trará riscos.
(E) O arquipélago é de origem vulcânica, emergido
dentro de uma bacia sedimentar que forma o
litoral potiguar.

(Folha de S.Paulo, 24 dez. 2021.)

Brasileiros de todos os estados buscam na ida aos
EUA uma suposta panaceia para seus problemas.
Entre os estados que mais emitem emigrantes, está

63
Atente às notícias que dizem respeito ao litoral brasileiro:

(A) Roraima.

Casas em SC ficam cobertas por dunas, e moradores
resistem a sair apesar do risco

(B) Minas Gerais.
(C) Amapá.

– segundo estudos, estruturas têm-se deslocado pelas faixas de areia sob influência dos ventos.

(D) Mato Grosso.
(E) Paraíba.

(Folha de S.Paulo, 16 jul. 2021.)
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Observe o gráfico sobre a evolução da população ativa no setor primário do Brasil:

(Folha de S.Paulo, 02 jan. 2022.)

A partir de conhecimentos obtidos a respeito do trabalhador rural no País e seus movimentos, assinale a
alternativa correta.
(A) O esvaziamento da população rural é algo irreversível na história da população brasileira.
(B) O advento do agronegócio, com a elevada mecanização do processo produtivo, inviabiliza o retorno da
população ativa ao campo.
(C) Só há possibilidade de atividade na agricultura para a população ativa que opere na agricultura familiar.
(D) O surgimento de atividades profissionais modernas no campo é o que promove o retorno de população no
último período observado no gráfico.
(E) A curva ascendente do gráfico no último período denota um processo de êxodo urbano.
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O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – criou o termo “nem-nem” para identificar o contingente
de jovens que nem trabalham, nem estudam. Os últimos dados referentes a esse grupo apresentavam a
seguinte situação:

(Valor Econômico, 10 fev. 2022.)

Em relação ao problema que se pode divisar pela observação do mapa, é correto concluir:
(A) A situação se homogeneíza por todo o território nacional.
(B) Por possuir os maiores contingentes populacionais, o centro-sul é a região do País com maior número
relativo de jovens “nem-nem”.
(C) Fica clara a permanência da disparidade regional do Brasil, fato que se perpetua há décadas.
(D) Todos os estados da Região Norte apresentam indicadores superiores a 30%.
(E) Todos os estados da Região Sudeste apresentam percentuais superiores ao verificado na média do Brasil.
29V
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O estado de Minas Gerais luta com problemas que também atingem outras regiões do Brasil: alto volume de
chuvas no verão. Além disso, Minas depara-se também com um problema inerente à sua economia,
relacionada a uma atividade característica própria – a mineração. O estado ainda conta com 46 unidades de
contenção de rejeitos as quais possuem a estrutura observada a seguir:

(O Estado de S.Paulo, 24/1/2022.)

Assinale a alternativa que apresenta o minério extraído por excelência cujos rejeitos são depositados nesse tipo
de barragem e o nome que identifica a barragem:
(A) Cobre, empilhamento a seco.
(B) Ferro, alteamento a montante.
(C) Ferro, alteamento a jusante.
(D) Alumínio, barragem de decantação.
(E) Estanho, empilhamento a seco.
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(C) O componente azul é menos solúvel no solvente
que o componente vermelho.
(D) O componente vermelho é o menos solúvel no
solvente utilizado.
(E) Quanto menor o Rf, maior a interação do componente da mistura com o papel de filtro.

A substância amônia tem caráter básico, podendo
reagir com outros gases presentes na atmosfera
responsáveis pela chuva ácida. As reações de neutralização desta base com os ácidos sulfúrico e nítrico
produzem, respectivamente, os sais
(A) NH3HSO4 e NH3NO3

70

(B) NH3HSO3 e (NH3)2NO2

Em ambientes não poluídos temos a combinação
dos gases N2, O2 e vapor d’água na atmosfera, produzindo os ácidos HNO3 e HNO2, fenômeno denominado de chuva ácida. A equação global dessa reação pode ser representada por:

(C) (NH4)2SO3 e NH4NO3
(D) (NH4)2SO4 e NH4(NO2)2
(E) (NH4)2SO4 e NH4NO3

N2(g) + 2O2(g) + H2O(v) → HNO2(aq) + HNO3(aq)

69

Considere as equações termoquímicas a seguir:

Cromatografia em papel é um processo de separação
de mistura homogênea (solução) que se dá por meio
da migração da amostra através de uma fase estacionária (papel de filtro) por intermédio de um solvente líquido (fase móvel). A interação dos componentes da mistura com as duas fases depende das
forças intermoleculares que têm como consequência
efeitos diferentes de afinidade e solubilidade.

1
1
1) –– N2(g) + –– O2(g) → NO(g)
2
2
ΔH = + 90kJ
1
2) NO(g) + –– O2(g) → NO2(g)
2
ΔH = – 56kJ
3) N2O4(g) → 2NO2(g)
ΔH = + 59kJ

Fator de retenção (Rf) é a razão entre a distância percorrida pelo componente e a distância percorrida
pelo solvente.

4) N2O4(g) + H2O(v) → HNO2(aq) + HNO3(aq)
ΔH = – 19kJ
Com base nas equações termoquímicas fornecidas,
pode-se afirmar que a formação de chuva ácida em
ambientes não poluídos
(A) absorve 68kJ por mol de cada ácido formado.
(B) libera 44kJ por mol de cada ácido formado.
(C) libera 10kJ por mol de cada ácido formado.
(D) absorve 44kJ por mol de cada ácido formado.
(E) absorve 10kJ por mol de cada ácido formado.

Assinale a alternativa incorreta.
(A) O componente azul tem a menor afinidade com a
fase estacionária.
(B) O Rf do componente roxo é igual 0,6.
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Os sistemas carreadores são estruturas complexas
que resultam da associação de duas ou mais espécies químicas mantidas por forças intermoleculares,
por exemplo, as ciclodextrinas α e β representadas a
seguir, que são usadas em fármaco.
Figura 1
A conexão celular-carregador é equivalente a um sistema gerador-receptor, como o que se representa no
circuito da figura 2.
O circuito é percorrido por uma corrente elétrica de
intensidade i, que leva a energia elétrica do carregador à bateria (figura 2), deixando-a completamente carregada no prazo de 30 minutos.

Quanto às ciclodextrinas α e β, é correto afirmar:
(A) apresentam unidades homocíclicas unidas por
ligações C — O — C.
(B) apresentam ligações polarizadas do tipo C — C,
C — O e O — H.
(C) são solúveis em água por conta de interações covalentes.
(D) são cadeias cíclicas, saturadas e heterogêneas.
(E) são compostos binários de H e O.

Figura 2

72

Identifique no circuito da figura 2 quem é o gerador e
quem é o receptor. A seguir responda ao que se pede.
A resistência interna r dessa bateria, bem como a
quantidade de carga Q necessária para recarregá-la,
são, respectivamente:
(A) r = 1,0⍀
Q = 1 300mAh
(B) r = 1,0⍀
Q = 650mAh
(C) r = 4,0⍀
Q = 1 300mAh
(D) r = 4,0⍀
Q = 650mAh
(E) r = 1,0⍀
Q = 325mAh

Um celular , com a bateria completamente descarregada, foi conectado ao respectivo carregador de bateria, figura 1.
O carregador de bateria pode ser comparado a um
gerador ideal de fem EG .
A bateria do celular tem uma f.e.m. EB e ainda uma
resistência interna r.
A figura 1 mostra a conexão externa, por cabo, do
celular com o carregador, e fornece ainda as especificações de ambos os aparelhos.
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A amônia é uma substância muito utilizada na fabricação de fertilizantes, explosivos e obtenção de ácido
nítrico.

Uma amostra de massa 1,50g do metal estanho foi
colocada em um cadinho de 26,45g e aquecida até
que todo o estanho reagisse com oxigênio do ar para
formar um óxido. O cadinho e o produto pesaram
28,35g. A fórmula empírica (mínima) do óxido e a fórmula do sal formado na reação entre esse óxido e o
ácido sulfúrico, respectivamente, são:

Uma mistura de N2(g) e H2(g) reage em um recipiente fechado para produzir amônia, NH3(g). A reação é interrompida antes que qualquer um dos
reagentes tenha sido totalmente consumido. Nesse
estágio, 3,0 mols de N2, 3,0 mols de H2 e 3,0 mols de
NH3 estão presentes. Quantos mols de N2 e H2 estavam presentes no início da reação, respectivamente?
(A) 4,5 e 7,5
(B) 1,5 e 4,5
(C) 3,0 e 3,0
(D) 1,0 e 3,0
(E) 3,0 e 9,0

(A) SnO; SnSO4
(B) SnO2; Sn(SO4)2
(C) SnO; SnSO3
(D) SnO2; Sn(SO3)2
(E) SnO; SnS2
Note e adote
Massa molar do Sn = 119g/mol
Massa molar do O = 16g/mol

74
Em relação à distribuição eletrônica do íon Zn2+ (Z = 30),
analise as seguintes proposições:

76

(I) A distribuição eletrônica é:

Quando um ácido se ioniza em água, ele produz o
íon hidroxônio, H3O+ (combinação de H+ com H2O). O
íon H3O+ pode formar ligações de hidrogênio com
moléculas de água para gerar aglomerados maiores
e íons cuja fórmula geral é [H3O(H2O)x]+.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8.
(II) O íon Zn2+ possui 30 prótons e 28 elétrons.
(III) O número de elétrons na camada de valência é
igual a 18.

Com relação ao cátion H3O+, pede-se, respectivamente
• número total de elétrons.
• geometria do cátion

(IV) O número de elétrons no subnível mais energético é 8.
As proposições corretas são:
(A) apenas I, II e IV.
(B) apenas II e III.
(C) apenas I e IV.
(D) apenas I e II.
(E) apenas III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10, pirâmide trigonal
11, pirâmide trigonal
10, trigonal plana
8, tetraédrica
8, pirâmide trigonal
Note e adote
H(Z = 1); O(Z = 8)
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O ouro puro é muito macio para ser usado em diversas aplicações, incluindo joalheria. Para aumentar
sua resistência e dureza, bem como modificar sua
cor, ele é frequentemente misturado a outros metais.
No comércio de joias, o ouro puro é denominado de
24 quilates. A cor do ouro varia de acordo com os
metais ligados a ele, que costumam ser a prata e/ou
o cobre. As variações na cor dessas ligas em função
da composição são mostradas na figura a seguir:

Cristais muito pequenos formados por 1000 a 100 000 átomos, chamados pontos quânticos, estão sendo estudados para utilização em dispositivos eletrônicos.
Um ponto quântico foi produzido a partir de silício
sólido, formando uma esfera com um diâmetro de
4nm. Quantos átomos de silício há nesse ponto
quântico, aproximadamente?
(A) 1200
(B) 1300
(C) 1500
(D) 1600
(E) 1700

Note e adote
4
Volume de uma esfera: V = ––– π r3
3
π=3
1nm = 10–9m
Diâmetro = 2 . raio (r)
Massa molar do Si = 28g/mol
Constante de Avogadro = 6,0 . 1023/mol
Densidade do silício = 2,3g/cm3

Preencha as lacunas, respectivamente:
Essas ligas de ouro são misturas ________________, a
porcentagem em massa de ouro numa liga 14K é
________________; à medida que a porcentagem de
prata fica maior que a porcentagem de cobre,
obteremos ________________.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

homogêneas, 75%, ouro vermelho.
heterogêneas, 58%, ouro verde.
heterogêneas, 58%, ouro branco.
homogêneas, 75%, ouro amarelo.
homogêneas, 58%, ouro verde.
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O aço é a base da estrutura industrial construída pela humanidade a partir da Revolução Industrial do século XVIII.
As grandes construções, a indústria mecânica, a automobilística, eletrodomésticos, nem um desses progressos
técnicos teria sido possível se não fosse o aço. Até agora e, ainda, por muitos anos, o aço, que tem como base para
sua produção o minério de ferro, continuará sendo um fator fundamental das sociedades. Assim, a produção de
minério de ferro continua como um elemento importante na produção econômica.
O gráfico abaixo mostra a variação do preço do minério em anos recentes:

(Valor Econômico, 28 abr. 2021.)

Conhecendo a importância do minério de ferro e os fatores econômicos com ele envolvidos, é correto afirmar:
(A) A elevação recente do preço do minério de ferro se deve à forte demanda por parte da China, que tenta retomar
seu crescimento econômico após as interrupções causadas pela pandemia da Sars-CoV-2.
(B) O aumento repentino do preço do minério observado nos últimos meses de 2021 se deve ao esgotamento das
jazidas minerias de Carajás no Brasil, intensamente exploradas desde a década de 1980.
(C) O minério de ferro é um produto tão requisitado no mercado internacional que seu preço jamais desceu a
níveis inferiores a US$85 a tonelada.
(D) O aumento repentino no preço do minério de ferro em abril de 2021 se deveu à falência da Cia. Vale,
envolvida em acusações de corrupção.
(E) As fortes quedas observadas em 2015 se deveram às descobertas de novas jazidas na África que
intensificaram a oferta do produto no mercado com consequente queda dos preços.
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de Cromwell, defensor da propriedade privada e
do poder dos proprietários, reassentados na
Câmara do Comuns.
(C) o líder do partido independente na guerra civil inglesa, Gerrard Winstanley, defendia a propriedade coletiva em nome da liberdade, o que assegurou a reunião de todos os ingleses para a
vitória de Cromwell contra Carlos I, decapitado em
1649, pondo fim ao absolutismo na Inglaterra.
(D) o exército republicano, New Model Army, chefiado por Cromwell e unido ao líder dos levellers
(niveladores), Gerrard Winstanley, na Revolução
Puritana, assegurou a derrota de Carlos I, o que
possibilitou a morte do Antigo Regime na Inglaterra e a implantação da propriedade coletiva.
(E) com a morte do rei Carlos I, assumiu a chefia da
Câmara dos Comuns o deputado Gerrard Winstanley
que, com o seu poder, iniciou as mudanças radicais, como a propriedade coletiva da terra, anulando os cercamentos que enriqueceram os
proprietários e empobreceram os camponeses.

O Direito Romano é reconhecidamente uma das
maiores influências que a antiga cultura latina exerce
no mundo contemporâneo. Entre as Leis das XII
Tábuas (451-450 a.C.), a “fonte de todo direito público e privado” romano, algumas ainda são aplicáveis à nossa sociedade; outras, não.
Assinale a alternativa que apresenta uma lei aplicável.
(A) Não se façam leis contra indivíduos.
(B) Não se deve adicionar ouro a um defunto.
(C) Não se enterre ou incinere homem morto na cidade.
(D) Que as mulheres não arranhem as faces nem
gritem em demasia!
(E) Se o pai vendeu o filho três vezes, esse filho está
livre do pátrio poder.

81
Foi pela espada que nossos ancestrais introduziram,
na criação, o poder de cercar a terra e fazê-la sua
propriedade; foram eles que primeiro mataram os
seus próximos, os homens, para assim roubarem ou
pilharem a terra que a esses pertencia e deixá-la a
vós, seus descendentes. (...)

82
Leia o seguinte excerto:

[...] o acúmulo de agressões que atingiram as populações do Ocidente de 1348 ao começo do século
XVIII criou, de alto a baixo do corpo social, um abalo
psíquico profundo [...]. Constitui-se um “país do medo”
no interior do qual uma civilização se sentiu “pouco à
vontade” e o povoou de fantasmas mórbidos.

Eu vos exorto, soldados da República Inglesa! O inimigo não poderia vencer-vos no campo de batalha,
porém pode derrotar-vos no campo da política se
não estabelecem a liberdade para todos.
Onde existe um povo.... unido graças à propriedade
coletiva dos meios de subsistência até formar uma
só pessoa será o seu país o mais poderoso do mundo... a defesa da propriedade e do interesse individual divide o povo de um país e do mundo todo.

(DELUMEAU, J. História do Medo no Ocidente: 1300-1800, Uma
Cidade Sitiada. Tradução Maria Lucia Machado. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009, pp. 43.)

De acordo com os conhecimentos sobre a Europa no
século XIV, são duas das principais “agressões”
citadas no excerto acima:
(A) a crise do sistema mercantilista e as revoltas burguesas.
(B) a querela das investiduras e as controvérsias
iconoclastas.
(C) a chamada caça às bruxas e as expedições cruzadas.
(D) a Guerra das Duas Rosas e as invasões dos hunos.
(E) a epidemia de peste bubônica e as ondas de fome.

(Gerrard Winstanley. Em Cristopher Hill.

O mundo de ponta-cabeça, 1987.)

A partir do documento, é correto afirmar que
(A) Gerrard Winstanley defendia a propriedade coletiva da terra, eixo da proposta dos diggers (escavadores), no contexto da Revolução Puritana na
Inglaterra, contra a classe proprietária que, vitoriosa militarmente com o exército republicano,
massacrou a ameaça radical dos não proprietários.
(B) no fim da guerra civil, Gerrard Winstanley, líder
do exército republicano inglês, o New Model
Army, exortou os soldados a lutarem pela vitória
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Evitando a mera imitação dos clássicos, manifestou um
profundo realismo desenvolvendo estudos científicos a
respeito da natureza antes de realizar suas obras.

“HOMEM VITRUVIANO DE LEONARDO DA VINCI”

(MELLO, Leonel; COSTA, Luís César. História moderna e
contemporânea. São Paulo: Editora Scipione, 2003.)

Com base em seus conhecimentos em História, assinale a alternativa que apresenta corretamente algumas características do Renascimento.
(A) Valorização da cultura oriental; humanismo; e
caráter eclesiástico da produção artística.
(B) Repúdio aos valores da cultura greco-romana;
deísmo; e racionalismo.
(C) Repúdio aos valores da cultura medieval; antropocentrismo; e negação de que tudo pode ser
explicado pela razão e pela ciência.
(D) Reafirmação dos valores da cultura medieval;
deísmo; e caráter civil da produção artística.
(E) Retomada dos valores da cultura greco-romana;
antropocentrismo; e racionalismo.

84

Leonardo da Vinci (1452-1519), um dos maiores gênios da humanidade, não foi só o pintor de Monalisa,
a obra mais famosa já pintada, reproduzida e parodiada de todos os tempos; ele também era matemático, engenheiro, cientista, inventor, botânico,
poeta e músico. Por volta de 1490, Da Vinci produziu
vários desenhos para um diário. Entre eles, está o celebre Homem Vitruviano, baseado em uma passagem do arquiteto Marcus Vitruvius Pollio na sua série
de dez livros intitulada De Architectura, em que, no
terceiro livro, são descritas as proporções do corpo
humano masculino.

Considerando os eventos da Reforma Protestante
(iniciada em 1517) e seus desdobramentos na Idade
Moderna, uma concepção religiosa reforçada pelos
seguidores da Reforma em relação ao cristianismo
vigente na época foi a
(A) exaltação da simonia, que almejava trazer os
cristãos afastados para o cotidiano da Igreja.
(B) ênfase na justificação pela fé, que visava eliminar
intermediários humanos na relação com a
divindade.
(C) importância do celibato, que intentava preservar
o clero regular da corrupção de bens religiosos.
(D) renovação das obras de caridade, que pretendia
reforçar o engajamento dos cristãos na vida
social.
(E) adoção da peregrinação, que procurava aproximar os fiéis de diferentes partes da Europa.

83
Na arte renascentista, preponderavam a horizontalidade e as linhas curvas; a escultura e a pintura tornaram-se artes independentes. Nesse contexto, desenvolveu-se o naturalismo, e o corpo humano voltou a
ser o ideal estético de beleza e a fonte de inspiração,
como bem demonstra o desenho Homem Vitruviano.
Humanista convicto, Leonardo da Vinci exibiu as mais
variadas potencialidades de sua personalidade.
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87

Leia e analise o texto:

No século XVII, os bandeirantes desempenharam importante papel na penetração pelo interior do Brasil.
Uma das motivações econômicas para o sertanismo
foi a
(A) catequese, pelo aliciamento de índios para a
lavoura, com fixação de limites geográficos.
(B) miscigenação de brancos e tupis, brancos e
negros, negros e mestiços.
(C) prospecção de ouro, de prata e de outros
minerais preciosos.
(D) abertura de rotas fluviais e marítimas com vistas
à ocupação das ilhas fluviais.
(E) guerra contra os espanhóis por limitarem o
avanço da ocupação do interior do Brasil.

A terra do Brasil, que está na América, uma das quatro partes do mundo, não se descobriu de propósito,
e de principal intento; mas acaso indo Pedro Álvares
Cabral, por mandado de el-rei d. Manuel, no ano de
1500 para as Índias, por capitão-mor de 12 naus,
afastando-se da costa de Guiné, que já era descoberta ao Oriente, achou esta outra ao Ocidente, da
qual não havia notícia alguma, foi costeando alguns
dias com tormenta até chegar a um porto seguro, do
qual a terra vizinha ficou com o mesmo nome.
(SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: 1627.
Arquivo eletrônico. Livro Primeiro.)

De acordo como o texto apresentado, assinale a alternativa correta.
(A) A descoberta do Brasil foi casual.
(B) A terra do Brasil já era conhecida dos portugueses antes da chegada de Cabral.
(C) Pedro Álvares Cabral, aproximando-se da costa
da Guiné, chegou, sem assim o desejar, ao litoral
brasileiro.
(D) Apesar da existência de inúmeras informações
acerca do Brasil, a descoberta foi casual.
(E) A descoberta do Brasil foi intencional, servindo
aos interesses de D. Manuel, rei de Portugal.

88
A respeito das civilizações pré-colombianas na
América, podemos afirmar corretamente:
(A) O povo maia habitou a região atual do México e
fundou no século XIV a importante cidade de
Tenochtitlan (atual Cidade do México). A
sociedade era hierarquizada e comandada por
um imperador. Durante o império de Montezuma
II (início do século XVI), o império maia chegou a
ser formado por aproximadamente 500 cidades.
(B) Os incas viviam na região da Cordilheira dos
Andes e fundaram, no século XIII, a capital do
império, a cidade de Cuzco. Sua vasta rede de
estradas facilitou sua conquista pelos espanhóis
em 1532.
(C) Os maias fundaram a cidade de Machu Picchu no
século XIII, domesticaram a lhama, plantaram
feijão, milho e batata, além de construírem
importantes canais de irrigação.
(D) Os astecas habitaram a região das florestas
tropicais atuais de Guatemala, Honduras e
Península de Yucatan (região do atual México).
Entre os séculos IX e X, os toltecas invadiram
essas regiões e dominaram a civilização asteca.
(E) A urbanização, os edifícios monumentais e a
organização em cidades-Estado foram comuns
às civilizações maia, asteca e inca.

86
Sobre a escravidão na América colonial portuguesa,
os historiadores apontam como fator determinante
para a opção pelos africanos
(A) a crescente migração das comunidades indígenas para o interior, dificultando a utilização do
índio como mão de obra escrava.
(B) a inferioridade racial dos índios, o que dificultava
a sua adaptação ao trabalho agrícola.
(C) a inadaptabilidade dos índios ao trabalho na
lavoura canavieira por serem indolentes.
(D) a pouca lucratividade do trabalho indígena, visto
que o índio era fisicamente inferior ao negro.
(E) a lógica mercantilista, que assegurava aos portugueses uma grande rentabilidade no comércio de
cativos africanos.
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A respeito da organização da colonização portuguesa

Aprendeu-se a liberdade,

na América, é correto afirmar:

Combatendo em Guararapes

(A) Mesmo tendo amplos poderes sobre os colonos

Entre flechas e tacapes

e o direito de doar sesmarias, os capitães dona-

Facas, fuzis e canhões

tários possuíam as mesmas prerrogativas reais.
Muitos se rebelaram contra a Coroa portuguesa

Brasileiros irmanados

e, em última análise, desejavam a emancipação.

Sem senhores, sem senzala

(B) O Governo-Geral, instituído a partir de 1548,

E a Senhora dos Prazeres

tinha como objetivo principal extinguir o regime

Transformando pedra em bala

de capitanias, sobretudo, por causa do fracasso

Bom Nassau já foi embora

na implantação do sistema.

Fez-se a revolução

(C) Por meio da Carta de Doação, os capitães donatários recebiam da Coroa as capitanias como pro-

E a Festa da Pitomba é a reconstituição

priedade privada, por isso mesmo hereditárias,

Jangadas ao mar

podendo com este documento nomear seus

Pra buscar lagosta (bis)

prefeitos, auxiliares responsáveis pela adminis-

Pra levar pra festa em Jaboatão

tração das vilas fundadas em cada capitania.

Vamos preparar lindos mamulengos

(D) A adoção do sistema de capitanias hereditárias por

Pra comemorar a libertação.

Portugal encontra-se relacionada às preocupações

(Samba Enredo da Vila Isabel, 1972 – Composição: Martinho da
Vila.)

portuguesas com o monopólio da Rota do Cabo e
com a necessidade de ocupar o litoral brasileiro
em toda sua extensão, evitando as invasões

Batalha dos Guararapes e Maurício de Nassau, men-

promovidas por outros países europeus.
(E) Com o objetivo de facilitar a ocupação do terri-

cionados no samba enredo, são nomes muito conhe-

tório, os donatários deveriam distribuir sesma-

cidos da nossa história e referem-se a um momento

rias àqueles europeus desejosos em ocupar a

marcante do período colonial, a expulsão dos

colônia, desde que possuíssem meios para

(A) franceses da Baía da Guanabara (Rio de Janeiro).

explorar e proteger as terras recebidas.

(B) holandeses de Pernambuco (Brasil holandês).
(C) espanhóis do Rio Grande (Missões do Tape).
(D) franceses do Maranhão (França Equinocial).
(E) holandeses da Bahia (Jornada dos Vassalos).
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