


 

1 

 
 
 João e Tereza estão saindo de uma festa ao mesmo tempo e ambos 

desejam pegar um táxi para voltar para casa. Consultando seus 
aplicativos, Tereza descobre que seu táxi custará R$ 24,00 e João é 
informado que seu táxi custará R$ 36,00. Como o caminho até a casa de 
João passa em frente à casa de Tereza, eles resolvem dividir um mesmo 
táxi e combinam a divisão do preço da corrida mais longa. O acordo é 
que o valor da corrida única será dividido proporcionalmente ao que 
cada um gastaria, caso fizessem corridas individuais. O valor, em reais, 
que Tereza tem que pagar para cumprir o acordo é 

 
 20,00 
 12,50 
 21,10 
 18,00 
 14,40 

 
 
 Um círculo e um quadrado são desenhados em um plano, de modo que 

tenham uma parte sobreposta. A área da região do plano coberta pelas 
figuras é 351 cm2 e a parte sobreposta tem área igual a 73 cm2. A área 
do círculo é 255 cm2. O perímetro do quadrado, em cm, é 

 
 52 
 51 
 48 
 73 
 72 

 

 Ana, Beatriz e Clara pensam, cada uma, em um número racional. O 
número pensado por Ana é um a mais do que o triplo do número 
pensado por Beatriz. O número pensado por Beatriz é dois a menos do 
que o dobro do número pensado por Clara. O número pensado por Clara 
é dois a mais do que a metade do número pensado por Ana. 
A soma dos três números pensados por elas é 
 

 10 

 
5

2
 

 
–19

4
 

 
–13

2
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 Um robô explorador de terreno foi programado para executar os 
seguintes passos: 

 
(1) Ande x metros em frente, em linha reta. 
(2) Colha uma amostra do terreno. 
(3) Gire 90° para a esquerda. 
(4) Modifique o valor de x para 2x. 
(5) Volte para o passo (1) e repita a sequência de passos. 

 
Antes de começar a exploração, o valor inicial de x é ajustado para 1. O 
robô inicia então sua exploração e, depois de colher 5 amostras do 
terreno, fica sem bateria e para. A distância, em metros, do ponto de 
partida ao de parada do robô situa-se entre 

  
 21 e 22. 
 19 e 20. 
 15 e 16. 
 17 e 18. 
 14 e 15. 

 
 

 Kelvin desceu uma ladeira com seu skate, de tal modo que ele percorreu 
30 cm no primeiro intervalo de um segundo e, a cada intervalo de um 
segundo subsequente, ele percorreu 40 cm a mais do que no intervalo 
de um segundo anterior. 
Kelvin desceu a ladeira em 20 segundos. 
A distância, em metros, que Kelvin percorreu nessa descida foi 

 
 90 
 88 
 86 
 84 
 82 

 
 
 Três amigas, Ana, Bete e Carla, costumam usar um jogo simples para 

decidir questões cotidianas. Nesse jogo, os participantes, ao sinal do 
“1,2,3, já!”, apresentam suas mãos simultaneamente, que podem estar 
fechadas, indicando o número 0, ou podem estar com apenas o 
indicador aberto, indicando o número 1. Somam-se os três números 
apresentados e calcula-se o resto da divisão dessa soma por 3. A 
ganhadora do jogo de acordo com o resto é: 

 
Resto 0 → Ana. 
Resto 1 → Bete. 
Resto 2 → Carla. 

  
Suponha que cada jogadora escolha jogar 0 ou 1 ao acaso. A 
probabilidade de Ana ganhar o jogo é 

  
 33% 
 30% 
 50% 
 36% 
 25% 
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 O terceiro ano do ensino médio de certa escola tem somente duas 

turmas, A e B. Em uma prova de matemática, os alunos da turma A 
tiveram média 9. Os alunos da turma B tiveram média 6. A média do 
terceiro ano foi 7. 
A fração dos alunos do terceiro ano que pertencem à turma B é 

 
 2/5 
 3/4 
 5/8 
 2/3 
 4/5 

 
 
 A longínqua estrela E tem os planetas A e B orbitando ao seu redor 

segundo circunferências perfeitas e concêntricas, com velocidades 
angulares constantes. As órbitas estão em um mesmo plano. Além 
disso, os planetas giram na mesma direção, ou seja, em certo desenho 
esquemático do sistema estelar, ambos os planetas giram no sentido 
horário. 
Para dar uma volta completa em torno de E, o planeta A leva exatos 3 
anos terrestres e o planeta B leva exatos 5 anos terrestres. 
Os astrônomos do planeta B estão muito animados, pois neste 
momento, a sombra do planeta A está causando um eclipse estelar no 
planeta B. Isso quer dizer que os dois planetas e a estrela estão sobre 
uma mesma reta, com o planeta A entre a estrela E e o planeta B. O 
próximo eclipse estelar ocorrerá daqui a quantos anos terrestres? 

 
 3 
 7,5 
 6 
 5,5 
 4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 As avenidas de certa cidade são raios de uma circunferência que se 

encontram na praça central C da cidade. As ruas são transversais às 
avenidas e são circunferências com centro na praça central C. 
Um motorista de aplicativo está posicionado no ponto A, cruzamento 
de uma rua com uma avenida, situado a 1 km da praça central. Ele 
recebe uma chamada para ir até o ponto B, cruzamento da mesma rua 
com outra avenida. O motorista pode ir até B diretamente pela rua onde 
ele está, percorrendo um arco de círculo, ou pode ir primeiro até a praça 
central C e depois seguir pela outra avenida até o ponto B. Ele consulta 
o aplicativo para saber qual desses percursos é o mais curto e o 
aplicativo informa que a distância em ambos os percursos é a mesma. 
O ângulo ACB� , em radianos, é 

 
 1,9 
 1,3 
 1,5 
 2,0 
 2,1 

 
 

 Considere a lista de números 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, ... , 41, 41, ... , 41, na 
qual cada número ímpar positivo N, de 1 a 41, aparece N vezes. 
A mediana dessa lista de números é 
 
 23 
 25 
 27 
 29 
 31 
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 Três retas paralelas e igualmente espaçadas determinam em um círculo 
três cordas de comprimentos 54, 54 e 46. 
A distância entre duas dessas retas, adjacentes entre si, é 

 
 5 
 8  
 10  
 16 
 23 

 
 

 Considere uma função f definida no conjunto dos números inteiros 
positivos tal que 
 

      ���� � � �2 
 1,  se n é par
2� 
 2,  se n é ímpar  

 
Sabendo que f (f (n)) = 8, a soma dos possíveis valores de n é 

 
 36 
 30 
 32 
 29 
 17 

 
 

 A função quadrática p(x) tem as seguintes propriedades:p(0) = 0 
e p(x+1) = p(x) + 8x – 4. O valor de p(1/2) é 

 
 2 
 –1 
 3 
 –4 
 –2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Denilson tem dois dados: um no formato de um tetraedro regular com 
as faces numeradas de 1 a 4 e outro no formato cúbico com as faces 
numeradas de 1 a 6. Em cada um dos dados, a probabilidade de 
ocorrência de cada uma de suas faces ao ser lançado é a mesma. 
Denilson lança os dois dados simultaneamente. 
A probabilidade de o número obtido no dado cúbico ser maior do que o 
número obtido no dado tetraédrico é 
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 O ponto P(a, b) do plano cartesiano xy é submetido a uma rotação de 
90° no sentido anti-horário em torno do ponto (17, 19). O ponto obtido 
é, então, refletido na reta de equação y = x obtendo-se o ponto (20, 
21). 
O valor de a + b é 

  
 41 
 36 
 33 
 32 
 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da Prova de Matemática 
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“Como todas as autoimagens, a dos acadêmicos e dos artistas do 

Renascimento era tão reveladora quanto enganadora. Como outros filhos 
que se rebelam contra a geração dos pais, estes homens deviam mais do 
que julgavam à ‘Idade Média’ que tão frequentemente denunciavam. Se 
sobrestimaram a sua distância do passado recente, subestimaram a sua 
distância do passado longínquo, a Antiguidade que tanto admiravam.” 

BURKE, P. O Renascimento. Lisboa: Ed. Texto & Grafia, 1997, p. 12. 
  

De acordo com o texto, o Renascimento: 
 

 foi um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. 
 desenvolveu o humanismo em contraposição ao teocentrismo 

medieval. 
 carregava características da cultura medieval em suas expressões. 
 distanciava-se enormemente da cultura greco-romana. 
 notabilizou-se pelo enfrentamento da religião cristã. 

 
 

   “Se é verdade que na época da chegada de d. João já havia instituições 
na colônia, com a corte estacionada nos trópicos o processo se tornava 
muito mais complexo.” 

SCHWARCZ, L. e SARLING, H. M. Brasil: uma biografia.  
São Paulo: Companhia das Letras, p. 183 

 
Sobre as transformações ocorridas com o estabelecimento da família 
real portuguesa no Brasil em 1808, pode-se afirmar: 
 
 Implementou-se a política econômica da liberdade de comércio 

com todas as nações europeias e latino-americanas. 
 Foi criado o Banco do Brasil como instrumento financeiro para as 

atividades econômicas amplificadas com a presença da corte 
portuguesa. 

 Teve início um projeto para a abolição da escravidão em todo o 
território brasileiro e para o fim do tráfico negreiro. 

 Estabeleceu-se uma rede de ensino no Rio de Janeiro com o intuito 
de ampliar a escolarização da população da capital. 

 Fortaleceu-se a condição colonial tanto do ponto de vista das 
instituições de controle quanto das atividades econômicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    “Se houve um momento em que o ‘princípio de nacionalidade’ do século 
XIX triunfou, esse momento foi o final da Primeira Guerra Mundial, mesmo 
que isso não fosse nem previsível nem intencional por parte dos futuros 
vencedores. Na verdade, foi o resultado de dois fatores não intencionais: o 
colapso dos grandes impérios multinacionais da Europa central e oriental e 
a Revolução Russa (...)” 

HOBSBAWM, E. J. Nações e nacionalismo (desde 1780).  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 159. 

  

Assinale a afirmação correta: 
 

 O nacionalismo revolucionário dos bolcheviques fortaleceu a 
formação dos novos Estados Nacionais europeus. 

 A Primeira Guerra Mundial proporcionou uma sobrevida aos 
impérios europeus com uma nova roupagem nacionalista. 

 A Europa se configurou, após 1918, como uma profusão de Estados 
independentes e autônomos. 

 A presença islâmica no Império Otomano tornou-se a principal 
motivadora do nacionalismo reativo difundido no continente 
europeu. 

 O movimento operário europeu manteve-se fiel, desde a Primeira 
Guerra Mundial, aos princípios internacionalistas e ao combate ao 
nacionalismo burguês. 

 
 

 Sobre a crise do regime monárquico no Brasil é correto afirmar: 
 
 Caracterizou-se pelos conflitos regionais que colocaram em xeque 

o poder centralizado no Rio de Janeiro.  
 Foi potencializada pela abolição da escravidão e pelo 

descontentamento de proprietários de terras. 
 Foi o resultado das pressões internacionais contra um regime 

político considerado retrógrado. 
 Esteve ligado aos movimentos populares urbanos e rurais que 

questionavam as desigualdades sociais brasileiras. 
 Tratou-se de um golpe parlamentar organizado pelas oligarquias 

do Norte e Nordeste. 
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   “O populismo, como estilo de governo, sempre sensível às pressões 

populares, ou como política das massas, que buscava conduzir, 
manipulando suas aspirações, só pode ser compreendido no contexto do 
processo de crise política e de desenvolvimento econômico que se abre com 
a revolução de 1930. Foi a expressão do período de crise da oligarquia e do 
liberalismo, sempre muito afins na história brasileira, e do processo de 
democratização do Estado que, por sua vez, teve que apoiar-se sempre em 
algum tipo de autoritarismo, seja o autoritarismo paternalista da ditadura 
Vargas (1937-1945), seja o autoritarismo paternalista ou carismático dos 
líderes de massas da democracia do após-guerra (1945-1964).” 

WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 61. 
  

Acerca do populismo e da política brasileira é correto afirmar: 
 
 Tratou-se de uma forma de incorporação das massas populares ao 

jogo político nacional. 
 Caracterizou-se pela demagogia política sem que houvesse 

nenhum benefício às massas populares. 
 Foi encerrado com a destituição de Vargas em 1945 e foi 

restabelecido por Juscelino Kubitschek em 1956. 
 Foi engendrado pelas Forças Armadas como um projeto de 

saneamento das instituições brasileiras. 
 Esteve condicionado exclusivamente ao jogo eleitoral e à 

manipulação das massas e dos seus eleitores. 
 
 

   
 O mês de julho de 2021, durante o verão no hemisfério norte, foi o mais 
quente já registrado em 150 anos de observação. Este recorde se soma à 
perturbadora trajetória que está levando o planeta Terra ao limiar de uma 
catástrofe, uma vez que a temperatura global, devido às atividades humanas, 
vem se elevando mais rapidamente do que se esperava. 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês). Adaptado. 
  

Sobre as possíveis consequências dessas mudanças no Brasil, analise as 
afirmações a seguir. 

  

I As regiões da Amazônia que enfrentam maior desmatamento irão 
emitir mais gases do efeito estufa do que estariam armazenando, 
invertendo o papel essencial que exercem no controle das 
mudanças climáticas. 

II O bioma cerrado, que já teve metade da sua cobertura vegetal 
original devastada, terá um período de seca maior, o que irá 
prejudicar o agronegócio e comprometer as nascentes e os fluxos 
dos rios. 

III No Nordeste, a diminuição das chuvas em áreas já afetadas por 
estiagens irá prejudicar a produção agrícola de subsistência, o que 
poderá forçar o deslocamento de “refugiados climáticos”. 

   

Está correto o que se afirma em 
 

 I, apenas. 
 I e II, apenas. 
 I e III, apenas. 
 II e III, apenas. 
 I, II e III. 

 
 

 
  
A etapa do processo de industrialização em que ocorre a instalação de 

unidades produtivas em uma determinada região do espaço geográfico é 
conhecida por economias de aglomeração. Os investidores para obtê-las 
procuram instalar suas fábricas em locais estrategicamente viáveis, que 
possuam um vasto mercado consumidor e mão de obra, além de uma 
infraestrutura adequada em termos de malha viária, energia e 
comunicação. 
  

A respeito das vantagens decorrentes das economias de aglomeração, 
assinale a afirmação correta. 
 
 A eficiência da infraestrutura viária facilita a circulação dos insumos 

necessários à produção e agiliza o escoamento dos bens 
produzidos. 

 Os investimentos feitos pelo Estado na instalação da infraestrutura 
de transportes oneram os custos industriais e elevam o preço final 
de produção. 

 A diversificação do mercado de trabalho, em decorrência dos 
investimentos feitos na ampliação da produção, cria barreiras para 
os fluxos de mão de obra. 

 A concentração espacial das fábricas facilita a integração entre elas, 
o que reduz o valor dos fretes, o preço final da unidade produzida e 
o volume de produção. 

 Os investimentos produtivos aceleram a fusão das sociedades 
empresárias acarretando situações de monopólio e, em 
consequência, o controle de preços. 

 
 

 A combinação de dispersão espacial e da integração global criou um 
novo papel estratégico para as megacidades. 
 

 
Hiperconectividade das megacidades. https://www.paragkhanna.com/maps-that-show-

why-cities-rule-the-world/ 
  

As afirmações a seguir apresentam características dessas 
aglomerações, à exceção de uma. Assinale-a. 
 
 Funcionam como locais de inovação e difusão do conhecimento. 
 Adotam políticas públicas capazes de eliminar as fronteiras 

culturais. 
 Estimulam a criação de novas tecnologias e a difusão das 

informações. 
 Atuam como pontos nodais das redes que estruturam a economia 

mundial. 
 Concentram as funções superiores de direção e decisão da 

economia global. 
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   Da Costa do Marfim até Angola, numerosos países africanos estão 
abertos para o Golfo da Guiné. Nas últimas décadas, este “outro” golfo tem 
sido palco de intensas negociações em um quadro estratégico mais amplo, 
devido às suas reservas de petróleo e à insegurança política provocada pelas 
guerras internas e pelo tráfico de drogas e armas. 
  

Sobre a importância da produção de petróleo do Golfo da Guiné no jogo 
estratégico mundial, analise as afirmações a seguir. 

  
I Os interesses das empresas transnacionais na exploração de 

petróleo no Golfo da Guiné aumentaram devido à descoberta de 
grandes reservas em águas profundas off shore, que, por isso, 
mantém estável sua produção, apesar da insegurança política. 

II As áreas de produção, situadas próximas dos centros de consumo 
por via marítima, atraíram os interesses europeus e norte-
americanos, que buscam diversificar seu aprovisionamento de 
petróleo, para limitar a dependência em relação ao Golfo Pérsico. 

III A estratégia da China no Golfo da Guiné, aumentando seus 
investimentos e garantindo acesso aos campos petrolíferos em 
águas profundas, está integrada ao projeto da nova rota da SEDA, e 
tem como objetivo compensar o esgotamento das reservas do Golfo 
Pérsico. 

 
Está correto o que se afirma em 
 
 I, apenas. 
 I e II, apenas. 
 I e III, apenas. 
 II e III, apenas. 
 I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Na segunda metade do século XX, os fluxos de mercadorias se 
intensificaram na Ásia do Pacífico, quebrando barreiras alfandegárias e 
iniciando um processo de hierarquização econômica, tendo, como pano de 
fundo, uma concorrência acirrada pelo acesso aos mercados mundiais. 
  

Sobre as transformações ocorridas na Ásia Oriental nesse período, 
analise as afirmações a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para 
a falsa. 

  
(X) Os Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, Hong-Kong, Singapura e Taiwan) 
apresentaram um acelerado processo de industrialização, em que as 
empresas que neles se instalaram implantaram um parque industrial 
destinado principalmente ao mercado externo. 
(X) A China, após a criação das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), 
transformou-se na fábrica do mundo, atraindo empresas 
multinacionais graças aos incentivos fiscais, aos benefícios da 
infraestrutura de energia e transporte e à disponibilidade de numerosa 
mão de obra. 
(X) O Japão, para reconstruir sua economia após a 2ª Guerra Mundial, 
adotou o sistema de produção flexível, que acelerou a automação das 
fábricas e tornou mais eficiente a produção em escala, transformando-
se em um dos atores dominantes da economia globalizada. 

  
As afirmações são, na ordem apresentada, respectivamente, 
 
 V – F – F. 
 V – F – V. 
 F – V – V. 
 V – V – F.  
 V – V – V. 

 
  



 

7 

 
 

  

 
Índios fazem manifestações em Brasília a respeito dos critérios para as 

demarcações das terras indígenas. (agosto de 2021). 
   Ao analisar uma demanda do povo indígena Xokleng, de Santa Catarina, 
o Supremo Tribunal Federal foi chamado para avaliar a validade do conceito 
do chamado "marco temporal". A decisão tem repercussões para vários 
outros povos que pleiteiam a demarcação de territórios e, por isso, cerca de 
6.000 indígenas de mais de 170 povos acamparam por semanas na 
Esplanada dos Ministérios. Foi a maior mobilização indígena na capital 
federal desde a Assembleia Constituinte, entre 1987 e 1988, segundo 
associações indígenas. 
  

A tese do marco temporal 
 
 defende que o direito à terra indígena é garantido apenas para as 

parcelas do território nacional demarcadas como reserva indígena 
até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. 

 restringe os direitos constitucionais dos indígenas, pois 
desconsidera as invasões ilegais e as remoções forçadas sofridas 
pelos povos nativos desde 1988 até os nossos dias. 

 reafirma o direito originário sobre a terra ocupada pelos indígenas 
e reconhece que sua demarcação é imprescindível à preservação 
dos recursos ambientais necessários para o seu bem-estar. 

 define as terras indígenas como bens da União e permite que o 
governo federal autorize, ou não, o aproveitamento dos recursos 
hídricos e a exploração das riquezas minerais. 

 introduz a necessidade de comprovar a posse da terra, exigência 
difícil de ser cumprida, uma vez que os registros formais são 
escassos e os indígenas não possuíam capacidades jurídicas plenas 
até 1988. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   O tema da autonomia do Banco Central (Bacen) voltou a ser objeto de 
debate no ano de 2021, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou 
a validade da Lei Complementar 179/2021, em vigor desde fevereiro. Antes 
da Lei Complementar ser aprovada, o Presidente do Bacen era nomeado 
pelo Presidente da República e, em seguida, deveria ser aprovado pela 
maioria do Senado Federal. Além disso, o Banco era vinculado ao Ministério 
da Economia, que intervinha nas decisões e na atuação do Bacen em 
diversas ocasiões. Na prática, com a autonomia do Bacen, a diretoria 
colegiada desenvolverá a política monetária brasileira sem responder 
diretamente ao chefe do Poder Executivo, por exemplo. 
  

A respeito desse debate, analise as afirmações a seguir. 
  

I Os defensores da autonomia do Bacen sustentam que a política 
monetária deve perseguir objetivos de longo prazo, 
independentemente de ciclos eleitorais, o que aumenta a 
estabilidade da política monetária e, consequentemente, fortalece 
a credibilidade do país e atrai novos investimentos. 

II Os que se opõem à autonomia do Bacen o fazem porque ela tira do 
presidente, eleito diretamente pelo povo, o poder de influenciar a 
política fiscal e o planejamento orçamentário do Estado, deixando 
para a autoridade monetária o controle sobre as receitas e despesas 
do governo. 

III O debate sobre o grau de liberdade que o Bacen deve ter para tomar 
decisões e atuar para atingir suas metas está relacionado ao 
princípio de que a autoridade monetária do país precisa ter as 
garantias de ser uma instituição de Estado e não uma instituição de 
governo ou de mercado. 

   
Está correto o que se afirma em 

 
 I, apenas. 
 I e II, apenas. 
 I e III, apenas. 
 II e III, apenas. 
 I, II e III. 
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Educação e trabalho no século 21 

  

 Em ciclos de automação do passado, as pessoas não qualificadas podiam 
trocar de emprego com certa facilidade. Em 2050, porém, um caixa ou um 
operário da indústria têxtil, ao perder seu emprego para um robô, dificilmente 
estará apto a começar a trabalhar como oncologista, como operador de drone 
ou como parte de uma equipe humanos-IA (Inteligência Artificial) em um 
banco. Não terão as habilidades necessárias.  Em 1920, um trabalhador agrícola dispensado devido à mecanização da 
agricultura era capaz de encontrar um novo emprego numa fábrica de 
tratores. Nos anos 1980, um operário de fábrica demitido conseguia uma vaga 
de caixa no supermercado. São mudanças de ocupação que exigiam um 
treinamento limitado. Mas, o que esperar do mundo do trabalho em 2050? A 
mão de obra humana não será substituída por milhões de robôs individuais, 
mas por uma rede integrada, como já ocorre nas forças armadas dos Estados 
Unidos: cada operação militar com drones demanda 30 pessoas capacitadas 
na tecnologia, enquanto a análise dos dados coletados pelo dispositivo 
envolve mais 80. 

Adaptado de Yuval N. Harari. 21 lições para o século 21.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 

  
Com base no texto, assinale a opção que identifica corretamente como 
a IA irá afetar o mundo do trabalho em um futuro próximo. 
 
 A IA irá substituir as pessoas por máquinas no quesito trabalho 

manual, enquanto atividades que exigem habilidades cognitivas 
analíticas e criativas continuarão restritas aos seres humanos. 

 O desenvolvimento da robótica e da IA irá exigir profissionais 
capazes de se ajustar rapidamente para exercer novos empregos e 
adaptados à volatilidade do mercado de trabalho e das carreiras 
profissionais. 

 O emprego e a saúde mental serão desafios no novo mundo do 
trabalho, mas poderão ser enfrentados se ensinarmos aos futuros 
profissionais as mesmas habilidades da IA: conectividade e 
atualização. 

 O mundo do trabalho será caracterizado pela competição entre 
humanos e IA, em um cenário de disputa entre a habilidade 
imaginativa da mente humana e a capacidade quantitativa de 
sintetizar dados. 

 A IA irá tornar irrelevante o trabalho humano e produzirá uma onda 
de desemprego generalizada, a não ser que as instituições de 
educação consigam produzir programadores em massa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
   O hidrogênio verde é produzido por meio da eletrólise, processo no qual 
uma corrente elétrica divide a água em hidrogênio e oxigênio, em um 
dispositivo chamado eletrolisador. O resultado é o chamado hidrogênio 
verde, que é 100% sustentável.  O Brasil tem grande potencial para realizar a transição energética em 
curso no planeta e pode inclusive se tornar um exportador de hidrogênio 
verde, que segundo a projeção de especialistas, deverá responder por 20% 
de toda a energia consumida no mundo até 2050. 

Adaptado de Otávio Dias, Hidrogênio verde: a descarbonização da 
Europa e o interesse do Brasil, in https://fundacaofhc.org.br 

  
A produção em grande escala de hidrogênio verde, no Brasil, 
 
 permite descarbonizar a economia nacional e cumprir as metas do 

Acordo de Paris, entre as quais a eliminação das emissões de gases 
de efeito estufa até 2025. 

 exige uma mudança na matriz energética sustentável, 
redirecionando os atuais investimentos em energia solar, eólica e 
em biomassa para a construção de eletrolisadores. 

 é um investimento em uma fonte de energia limpa, uma vez que o 
uso de hidrogênio verde libera apenas água, na forma de vapor, e 
não produz dióxido de carbono. 

 representa a oportunidade de oferecer mais uma commodity no 
mercado internacional, aproximando-se mais da China e dos 
Estados Unidos, líderes na descarbonização de suas economias. 

 muda radicalmente a forma de produzir e consumir energia e torna 
prioritária a construção de termelétricas e de hidroelétricas com 
amplos reservatórios para estocar a matéria-prima da hidrólise. 
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 Duas serpentes de 24 metros de comprimento flutuam na lagoa do 
Parque Ibirapuera em posição de ataque, “prontas para dar um bote em 
Pedro Álvares Cabral”, diz o artista Jaider Esbell, referindo-se ao 
monumento da outra margem do lago. A obra representa o ser fantástico 
Îkîimî, que atravessa vários mundos e que não tem começo e nem fim.  “Convido as culturas originárias que já perderam sua língua pela 
colonização a redescobrir o seu próprio idioma. Nós, povos indígenas, nos 
defendemos de todas as formas, e agora chegamos no campo da arte com 
argumentos elaborados para tratar destas questões.  O artista nasceu na área demarcada como Terra Indígena Raposa Serra 
do Sol (Roraima) e é um nome importante da arte indígena contemporânea. 

Adaptado de Instagram: @bienalsaopaulo, post de 04/09/2021. 
  

Com base no texto e na imagem, pode-se afirmar que, ao posicionar sua 
obra no lago do Parque Ibirapuera, o artista 
 
 produziu um ato iconoclasta de apagamento, equivalente à 

derrubada ou depredação de monumentos de figuras históricas 
consideradas opressoras. 

 combinou recursos gráficos e narrativas cosmogônicas indígenas 
para criticar a cultura hegemônica, com uma intervenção artística 
inscrita no espaço público urbano. 

 submeteu a cultura indígena aos parâmetros da arte ocidental, seja 
usando a técnica da pintura e da escultura, seja usando as formas 
de exposição pública. 

 propôs um revisionismo histórico, ao substituir as marcas 
urbanísticas do colonialismo por monumentos que enalteçam o 
artesanato e a cultura dos povos originários. 

 apresentou narrativas e imagens indígenas para que os 
sobreviventes dos povos nativos possam conhecer e se orgulhar da 
própria história. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da Prova de Ciências Humanas. 





 

1 

 
 

Pergunta 1 

 Determine o número racional N tal que 1 – 
1

3+
1

2-N 

=
75

103
 . 

  
  
Basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 
Resposta esperada: 

N=
10

19
 

 
 

Resolução:  

1-
1

3+
1

2- N

=
75

103
   3+

1

2-N
=

103

28
   

1

2-N
=

19

28
   2-N=

28

19
   N=

10

19
 . 
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Pergunta 2 
No mercado do produto A, o preço é estabelecido por um agente regulador. 
A demanda por este produto, que é a quantidade que os consumidores desejam adquirir, depende do preço estabelecido. Quanto maior o preço, 
menor a demanda. 
A oferta deste produto, que é a quantidade que os produtores vão oferecer no mercado, também é uma função do preço. Quanto maior o preço, 
maior a quantidade ofertada desse produto. Se houver mais produtos ofertados do que a demanda, o agente regulador compra o excesso. 
 
Suponha que as funções de demanda d e a oferta o com relação ao preço p sejam 
 

• d(p) = 100 − 2p 

• o(p) = p – 11 

onde d e o estão em unidades do produto A, p está em unidades monetárias, d ≥ 0 e o ≥ 0. 
 
Responda: 
  

a) Se o agente regulador estabelecer o preço em p = 40 unidades monetárias, qual será a quantidade ofertada que não será adquirida pelos 
consumidores e que, portanto, deverá ser comprada pelo agente regulador? 
   

b) Qual é o maior preço que o agente regulador deve estabelecer para que a quantidade ofertada seja totalmente adquirida pelos consumidores?   
  
  
Basta fornecer as respostas. Não é necessário apresentar o desenvolvimento das soluções. 

 
Resposta esperada: 
a) 9 unidades do produto A. 
b) p = 37 unidades monetárias. 
 
Resolução:  

a) o�40�-d�40�=29-20=9 

b) d�p�=o(p). Assim, 100-2�p=p-11, portanto p=37 

 
 
 
 

 

  



 

3 

 

 
Pergunta 3 
Considere um conjunto finito de números inteiros positivos. Se retirarmos o menor elemento desse conjunto, a média aritmética dos números 
restantes é 22. Se também retirarmos o maior número desse conjunto, a média aritmética dos restantes passa a ser 21. Se agora recolocarmos o 
menor, que havia sido retirado, a média aritmética passa a ser 20. 
Determine a média aritmética dos elementos do conjunto original.   
  
  
Basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 
 
Resposta esperada:  
21 
 

Resolução:  
Sejam: 
S: a soma de todos os elementos do conjunto original 
n: a quantidade de elementos do conjunto original 
M: o maior elemento do conjunto original 
m: o menor elemento do conjunto original 
 
Assim, tem-se:  
S-m

n-1
=22   S-m=22n-22 

 
S-m-M

n-2
=21   S-m-M=21n-42 

 
S-M

n-1
=20   S-M=20n-20 

 
Somando a primeira com a terceira equação e subtraindo a segunda, vem: 
 

S=21n  
S

n
=21. 
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Pergunta 4 
Armando, Bianca e Cristina investiram seu dinheiro nas criptomoedas X, Y e Z. O rendimento da criptomoeda Z tem sido constante nos últimos meses. 
No mês 1, Armando investiu R$1000,00 em X. Na virada para o mês 2, ele transferiu todo o montante obtido para Y. 
Bianca também investiu R$1000,00 em X no mês 1, mas quando o mês virou, transferiu o montante para Z. 
Já Cristina começou colocando R$1000,00 em Z no mês 1. Na virada do mês transferiu o montante para Y. 
 
Atenção: os itens abaixo são independentes. 
  

a) Suponha que, com relação ao real, a criptomoeda X valorizou 10% no mês 1 e a Y valorizou −10% (valorização negativa) no mês 2. Qual é o saldo 
de Armando no final do mês 2, em reais? 
   

b) Suponha que, ao final do mês 2, Armando estava com R$1080,00, Bianca estava com R$1320,00 e Cristina estava com R$990,00. Qual foi a 
valorização da criptomoeda X no mês 1 com relação ao real?   
  
  
Basta fornecer as respostas. Não é necessário apresentar o desenvolvimento das soluções. 

 
 
Resposta esperada:  
a) 990 Reais. 
b) Valorização de 20%, 
Respostas aceitáveis: rendeu 0,2. A razão é de 1,2 
 

Resolução:  
 

a) Armando = (1 + 0,10) � (1 – 0,10) ×1000 = 990 reais. 

b) Se x, y, z são os rendimentos de X (mês 1), Y (mês 2) e Z (meses 1 e 2), então: 

Armando: (1+x)*(1+y)*1000 = 1080 
Bianca: (1+x)*(1+z)*1000 = 1320 
Cristina (1+z)*(1+y)*1000 = 990 
 
Resolvendo esse sistema, ficamos com (1+x) = 1,2, ou seja, x = 20%.  
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Pergunta 5 
Considere o quadrado ABCD da figura abaixo. O ponto Q, sobre a reta DC, é tal que QC = 400 e QB = 500. Determine o comprimento do segmento 
AP. 

 
  
  
Basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 
 
Resposta esperada: 
 

225 
 

Resolução:  
 
O triângulo BQC é retângulo, com cateto 400 e hipotenusa 500.  Logo, o cateto menor, que é o lado do quadrado BC, tem comprimento igual a 300.  Este triângulo 
é semelhante ao triângulo ABP, pois tem dois ângulos iguais: o ângulo reto PAB é igual a BCQ e o ângulo APB é igual ao ângulo CBQ (alternos internos). A razão 
de semelhança é AB/QC = 3/4.  Assim, AP/BC = 3/4 e, portanto, AP = 300*3/4 = 225 
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Pergunta 6 
Seja x um número real tal que a mediana dos números 4, 1, 13, 9 e x seja igual à média desses cinco números. 
Determine todos os valores possíveis para x.    
  
  
Basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 
 
Resposta esperada: 

−7, 
27

4
 e 18. 

 

Resolução:  

A média dos cinco números é 
1+4+9+13+x

5
=

27+x

5
 

 

Se x≤4, a mediana será 4. Assim, 
27+x

5
=4  x=-7 

 

Se 4<x≤9, a mediana será x. Assim, 
27+x

5
=x  x=

27

4
 

 

Se x>9, a mediana será 9. Assim, 
27+x

5
=9  x=18 

 

Logo, os possíveis valores de x são: −7, 
27

4
 e 18. 
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Pergunta 7 
Uma lesminha é colocada em um vértice A de um cubo e ela só pode se movimentar pelas arestas do cubo. 
No primeiro movimento, ela escolhe aleatoriamente uma das 3 arestas que convergem em A e movimenta-se para o vértice oposto. 
A partir do segundo movimento, ela escolhe aleatoriamente uma das duas arestas que não foram usadas no movimento anterior e movimenta-se 
para o vértice oposto. 
  

a) Sendo B o vértice do cubo que é diametralmente oposto ao vértice A, qual a probabilidade de a lesminha estar no vértice B após o terceiro 
movimento? 
   
b) Explique por que a lesminha não pode estar no vértice B após o quarto movimento.   
  
  
No item a, basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 
 
Respostas esperadas: 
 

a) 
1

2
 

 

b) Após o terceiro movimento, a lesminha estará ou no vértice B ou em um vértice não adjacente ao B. Logo, após o quarto movimento, ela não pode estar no 

vértice B. 

 

 

Resolução:  
 
a) Após o segundo movimento, independente de suas escolhas, a lesminha estará em um dos 3 vértices adjacentes ao vértice B, não tendo ainda passado pelo 

mesmo. Assim, ela terá duas escolhas equiprováveis sendo uma delas ir para o vértice B. Logo, a probabilidade pedida é 
�

�
 . 
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Pergunta 8 
Considere o triângulo retângulo OAB cujos vértices no plano cartesiano tenham coordenadas O = (0,0), A = (4,0) e B = (0,3). 
Descreva todos os pontos A' e B' do plano de modo que o triângulo OA'B' tenha, simultaneamente, as seguintes propriedades: 
 
• O triângulo OA'B' é semelhante ao triângulo OAB. 
• O cateto OA' é maior do que o cateto OB' 
• As coordenadas de A' e B' são números inteiros.    
  
  
Basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 

 
Resposta esperada: 
 

São os pontos da forma A’ = (4i,4j) e B’=(−3j,3i) ou B’ = (3j, −3i), com i e j números inteiros quaisquer não simultaneamente iguais a zero. 
 

Resolução:  

Sejam A’ = (K,L) e B’= (M,N).  Como o segmento OB’ é ortogonal ao segmento OA’, então (M,N) = c*(−L,K), para alguma constante c.  Mas sabemos que o 

comprimento do segmento OB’=(M,N) tem que ser 3/4 do comprimento de OA’, que tem o mesmo comprimento do segmento que vai de (0,0) até (−L,K).  Assim, 

(M,N) = (3/4)*(−L,K).  Portanto, M = −3/4*L e N =3/4*K.  Vale também M = 3/4*L e N = −3/4*K, se (M,N) = c*(L,−K). 

Para que M e N sejam inteiros, é necessário que K e L sejam múltiplos de 4.  Quaisquer pontos A’ = (4i,4j) e B’=(−3j,3i) ou B’ = (3j, −3i) apresentam as propriedades 
desejadas. 
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Pergunta 9 
 Carlos montou uma planilha para enxergar o comportamento da sequência an = 0,9n. O início da planilha é o seguinte 
  

 
  

Carlos optou por exibir as duas primeiras casas decimais dos termos an, sem arredondamento. 
Por exemplo, o número 123,456789 é exibido como 123,45. Apesar de an ser diferente de 0 para todo n, Carlos observou que a planilha com a precisão 
de duas casas decimais exibe, a partir do K-ésimo termo em diante, TODOS os termos como 0,00. 
  

a) Explique por que a partir de determinado termo a planilha exibe TODOS os termos como 0,00. 
   

b) Determine K.   
  

Tabela de Logaritmos: 
  

 
 
 
No item b, basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 
 
Respostas esperadas:  
 

a) A precisão usada nesta planilha é de 0,01.  Assim, o termo �	  será exibido como 0,00 quando an<0,01, já que estão sendo exibidas as duas primeiras casas 

decimais sem arredondamento; 

b) K=44. 

Resolução:  
 

b) Desejamos saber então os valores de 
 tais que an<0,01, ou seja, 0,9n<0,01.  Portanto, 

 
 � ���0,9� � �� �0,01� 
 

 
 � ����9� � 1� � �2 
 

 
 �
�

���,���
� 43.5  ! " 44 

 

 
  

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

log10(x) 0,000 0,301 0,477 0,602 0,699 0,778 0,845 0,903 0,954 1,000 
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Pergunta 10 
 No plano cartesiano, a partir do ponto (a,b), só há dois movimentos possíveis: 

 

1) ir para o ponto (a − 1, b + 1); 
2) ir para o ponto (a + 1, b + 1). 
   
a) Explique por que não se pode ir do ponto (0,0) ao ponto (1,8). 
   
b) Quantos são os caminhos diferentes para ir do ponto (0,0) ao ponto (2,8)?   
  
 
No item b, basta fornecer a resposta. Não é necessário apresentar o desenvolvimento da solução. 

 
 
Respostas esperadas:  
 

a) Cada movimento aumenta a ordenada em uma unidade. Assim, para ir do ponto (0, 0) ao ponto (1, 8) serão necessários 8 movimentos. O primeiro tipo de 

movimento diminui a abcissa em uma unidade e o segundo tipo de movimento aumenta a abcissa em uma unidade. Assim, começando na abcissa 0, para 

terminar na abcissa 1 teríamos que fazer um movimento a mais do segundo tipo em relação ao primeiro e, nesse caso, o total de movimentos teria que ser 

ímpar, o que é impossível já que terão que ser 8 movimentos. 

b) 56 

 

Resolução:  
 

b) Cada movimento aumenta a ordenada em uma unidade. Assim, para ir do ponto (0, 0) ao ponto (2, 8) serão necessários 8 movimentos. O primeiro tipo de 

movimento diminui a abcissa em uma unidade e o segundo tipo de movimento aumenta a abcissa em uma unidade. Assim, começando na abcissa 0, para terminar 

na abcissa 2 teremos que fazer dois movimentos a mais do segundo tipo em relação ao primeiro, ou seja, temos que fazer 5 movimentos do segundo tipo e 3 do 

primeiro. Obteremos caminhos diferentes variando a ordem em que os movimentos serão feitos. Assim, dos oito movimentos a serem executados temos que 

escolher 3 para serem do primeiro tipo (automaticamente, os outros 5 serão do segundo tipo). O número de escolhas é o número de combinações de 8, 3 a 3, isto 

é: 
8.7.6

3.2.1
=56. Logo, são 56 caminhos diferentes para ir do ponto (0, 0) ao ponto (2, 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da Prova de Matemática Aplicada. 





 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Texto para as perguntas de 1 a 8 
 

COVID-19 AND TOUCH 
 
  

1 The pandemic has been an exercise in subtraction. There are the voids [vazios] left by loved ones who have succumbed to covid-19, the gaps 

[lacunas] where jobs and schools used to be, and the absence of friends and family. And then there are the smaller things that are missing. To stop the 

spread of covid-19, people have forsaken [abandonaram, renunciaram a] the handshakes, pats [tapinhas], squeezes [apertos leves], and strokes [afagos, 

carícias] that warm [dão calor às] daily interactions. The loss of any one hardly seems worthy of note. 

2 And yet touch is as necessary to human survival as food or water, says Tiffany Field, director of the Touch Research Institute at the Miller School of 

Medicine, part of the University of Miami. It is the first sense to develop and the only one necessary for survival. We can live with the loss of sight or 

hearing. But without touch, which enables us to detect such stimuli as pressure, temperature, and texture, we would be unable to walk or feel pain. Our 

skin is the vehicle through which we navigate the world. 

3 Certain groups have long been starved of touch. For centuries lepers [leprosos] were considered untouchable. Dalits, the lowest caste in India, were 

literally known as “Untouchables.” Solitary confinement is used as a punishment in prisons. In a film made before his death in 2015 Peter Collins, a 

Canadian convict locked up alone, said he craved [almejava] so intensely the touch of another human being that he pretended the flies walking on his 

skin were his wife’s fingers. But not until the pandemic, with its widespread social distancing, have such vast swathes [faixas] of the population been 

deprived of friendly physical contact for so long. 

4 Humans need touch to form close relationships. To improve its chances of survival, Homo sapiens evolved to live in groups. Humans “need to interact 

with each other,” explains Alberto Gallace, a psycho-biologist at the University of Milano-Bicocca, which may explain why, like other social animals, they 

have developed a neurological system designed to respond to affectionate touch. Stimuli applied to the skin at a certain pressure and speed – “basically 

a caress [carícia],” says Dr. Gallace – activates a specific nerve fiber in the skin. Simulating this fiber lights up parts of the brain responsible for pleasure, 

releasing a cocktail of hormones, including dopamine, serotonin, and oxytocin, that soothe anxiety and make us feel happier. 

5 The importance of touch starts early. A review of scientific literature conducted in 2016 found that babies who had skin-to-skin contact with their 

mothers immediately after birth were 32% more likely to breastfeed [amamentar] successfully on their first attempt than those who did not. Several 

hours later, they also had better heart and lung function and higher blood-sugar levels. In one study in 1986 in America premature babies who were 

given regular massages for ten days shortly after they were born gained weight more quickly and left intensive care sooner than premature babies who 

were not. Their physical and cognitive development was also better than the control group in tests a year later. 

6 The positive health effects continue. Touch depresses levels of cortisol, a hormone produced in response to stress. In addition to triggering the “fight 

or flight” [lutar ou fugir] response, cortisol suffocates “natural killer cells,” a type of white blood cell that attacks viruses and bacteria. Touch can also 

increase the production of natural killer cells in patients with HIV and cancer, according to Dr. Field. In 2014 researchers at Carnegie Mellon University 

observed that healthy adults who were hugged more frequently were less likely to get colds, perhaps because such embraces are a way of 

communicating affection, and people who feel cared for are less likely to fall ill [ficar doentes]. 

7 Without regular contact people can become “skin hungry,” a state in which they experience less touch than they want. The few studies that have 

been done into skin hunger suggest it is harmful. A survey of 509 adults from around the world in 2014 suggested that being deprived of touch was 

linked to loneliness, depression, stress, mood and anxiety disorders, and secondary immune disorders. In any event, it’s clear that the pandemic has 

made many more people aware of their craving for touch. 
                                  Adapted from The Economist, February 20, 2021. 
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 In paragraph 1, the sentence “The loss of any one hardly seems worthy 

of note” most likely refers to which of the following? 
 

 When a disaster like the covid-19 pandemic destroys so many 
things, each individual loss can seem unimportant. 

 Many people would rather not think about the physical and 
emotional losses that have occurred because of covid-19. 

 Many people infected with covid-19 have lost their senses of taste 
and smell, and, in certain cases, even their sense of touch. 

 Fighting against covid-19 by avoiding certain kinds of physical 
interactions appears to be a small sacrifice. 

 So many small yet important things have been lost because of 
covid-19 that it’s hard to know which is the most important. 

 
 
 You can conclude from the information in the article that Tiffany Field 

most likely believes which of the following? 
 

 Our ability to understand the world is based primarily on our sense 
of touch. 

 A human being’s relationship to his or her skin is the same as a 
sailor’s relationship to a ship. 

 If a baby developed a sense of touch only after developing its senses 
of sight and hearing, the result would be fatal. 

 Without the sense of touch it would in fact be easier to live in 
extremely cold or hot climates.  

 A functioning sense of touch is a matter of life or death. 
 
 
 The article most likely mentions lepers and Dalits in order to 

 
 highlight the fact that forbidding people to touch others can be a 

form of punishment and oppression. 
 point out that all humanity is united in its reliance on the sense of 

touch. 
 give a historical example of a current phenomenon.  
 argue against the arbitrary nature of widespread government-

enforced quarantines. 
 help put the current situation of the covid-19 pandemic in a more 

realistic, less apocalyptic context. 
 
 
 With respect to Peter Collins (paragraph 3), the information in the 

article most likely supports which of the following? 
 

 Before his execution, he was kept in solitary confinement. 
 In his case, the touch of flies was probably better than nothing. 
 After entering prison he had no more contact with his wife. 
 He feared solitary confinement more than he feared any other 

punishment. 
 His uncontrollable desire to be touched was an exaggerated 

response to a unique situation. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 With respect to touch, which of the following is most likely an ironic 

result of the covid-19 pandemic? 
 

 The widespread social distancing motivated by the covid-19 
pandemic will permanently change fundamental aspects of human 
society. 

 Scientists now believe that touch is in fact the most basic, most 
important component of civilization. 

 What had been considered a natural, healthy, and vital aspect of 
human interaction is now seen as potentially deadly. 

 The discovery that all social animals possess a neurological system 
that reacts positively to affectionate touch has revealed that Homo 
sapiens are not at all unique. 

 Scientists now know that the pleasant feeling a person gets from a 
caress is not only an emotional reaction but also a biological 
reaction. 

 
 
 As mentioned in paragraph 5, which of the following is most likely an 

item covered by a scientific study? 
 

 A short-term technique that can stimulate a certain kind of baby’s 
development. 

 The inherent value of breastfeeding a baby. 
 The danger of separating babies from their mothers just after birth. 
 Reasons why skin-to-skin contact is essential to a mother’s strong 

relationship with her baby. 
 The best way to help newborn babies breastfeed successfully on 

their first attempt. 
 
 
 Which of the following is most likely not supported by the information 

in the article? 
 

 A healthy supply of affectionate touch may alter our natural 
reaction to dangerous situations. 

 A constant supply of affectionate touch has been shown to 
stimulate the production of certain kinds of dangerous white blood 
cells. 

 A high level of cortisol in our bodies can weaken our natural 
defense against certain kinds of health problems. 

 It is possible that frequent hugs may start a kind of chain reaction 
that promotes less sickness in a person. 

 Although they do so in different ways, both touch and the 
production of cortisol can help us to survive. 

 
 
 The main purpose of the last paragraph is most likely to 

 
 warn about a common but often-ignored health problem. 
 highlight an important argument against social distancing. 
 point out the main reason for so much of the widespread suffering 

that has occurred during the covid-19 pandemic. 
 regarding the pandemic, identify a possible consequence and its 

possible side effects. 
 discuss a little-known emotional disorder – “skin hunger” – that 

will be an integral part of post-pandemic world society. 
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 Which of the following is most supported by the information in the 

article? 
 

 Time itself does not move at a fixed pace, but rather speeds up or 
slows down depending on the circumstances. 

 Our perception of time may be linked to the functioning of our 
heart and lungs. 

 Since older people have comparatively less time to live, they tend 
to spend it more wisely than children do. 

 The faster a heart beats, the shorter a period of time will seem. 
 For children, their faster metabolism counterbalances the slower 

passage of time. 
 
 
 
 

 

 
 

 With respect to the information in the article, in which of the following 
situations would time, in general, most likely pass quicker than usual 
for a child? 

 
 Far from danger, the child is quarantined in a happy, familiar 

environment. 
 The child faces an unexpected life-and-death situation in which he 

needs to act quickly. 
 The child is falling asleep when he is startled by a loud noise. 
 A sudden accident has trapped a hungry child in a dark tunnel, and 

he must find a way out. 
 For the first time in his life, the child has just run 50 meters as fast 

as possible. 
 

  

Texto para as perguntas de 9 a 15 
 

THE PERCEPTION OF TIME 

 

 

1 A number of competing ideas explain why, as we age, our perception of time accelerates. One theory notes that our metabolism slows as we get 

older, matching the slowing of our heartbeats and our breathing. Just as with a stopwatch [cronômetro] that is set to run fast, children’s versions of these 

“biological clocks” tick more quickly. In a fixed period of time children experience more beats of these biological pacemakers [marca-passos] (breaths or 

heartbeats, for example), making them feel as if a longer time has elapsed. 

2 A competing theory suggests that our perception of time’s passage depends on the amount of new perceptual information we are subjected to from 

our environment. The more novel stimuli, the longer our brains take to process the information. The corresponding period of time seems, at least in 

retrospect, to last longer. This argument can explain the movie-like perception of events playing out in slow motion in the moments immediately 

preceding an accident. It might be that rather than time actually slowing during the event, our recollection of the event is decelerated in hindsight 

[compreensão tardia], as our brain records more detailed memories based on the flood of data it receives. Experiments on subjects experiencing the 

unfamiliar sensation of free fall [queda livre] have demonstrated this. 

3 This theory ties in nicely with the acceleration of perceived time. As we age, we tend to become more familiar with our environments and with life 

experiences. Our daily commutes [deslocamentos de ida e volta entre a casa e o lugar de trabalho], which might initially have appeared long and 

challenging, full of new sights and opportunities for wrong turns, now flash by as we navigate familiar routes on autopilot. 

4 It is different for children. Their worlds are often surprising places filled with unfamiliar experiences. Youngsters are constantly reconfiguring their 

models of the world around them, which takes mental effort and seems to make the sand run more slowly through their hourglasses [ampulhetas] than 

for routine-bound [amarrados à rotina] adults. The greater our acquaintance with the routines of everyday life, the quicker we perceive time to pass, and 

generally, as we age, this familiarity increases. This theory suggests that, to make our time last longer, we should fill our lives with new and varied 

experiences, eschewing [evitando] the time-sapping [consumidora de tempo] routine of the mundane. 

5 Neither idea explains the almost perfectly regular rate at which our perception of time seems to accelerate. The fact that the length of a fixed period 

of time appears to reduce continually as we age suggests an “exponential scale” to time. We employ exponential scales instead of traditional linear 

scales when measuring quantities that vary over a huge range of different values. 

                                    Adapted from Natural History, February 2020. 
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 At the end of paragraph 2, “this” in the sentence “Experiments on 
subjects experiencing the unfamiliar sensation of free fall have 
demonstrated this” most likely refers to a 

 
 biological limit that impedes our brain’s ability to process novel 

stimuli. 
 speedy flood of new, unrecognizable data. 
 distorted view of the relative values of time and space. 
 terrified reaction to an unexpected and dangerous event. 
 phenomenon that may cause time to seem slower. 

 
 
 

 In paragraph 3, the author of the article most likely mentions “Our daily 
commutes” in order to 

 
 help illustrate one common occurrence related to getting older. 
 show that it is not only in dangerous or extreme events that time 

seems to pass more quickly. 
 point out that even simple everyday activities can make time go 

either faster or slower. 
 emphasize some key differences between real time and perceived 

time. 
 propose a counter-argument to the standard interpretation of a 

simple, repetitive activity. 
 
 
 

 The first sentence in paragraph 4 – “It is different for children” – most 
likely refers to the idea that 

 
 children are rarely able to accurately express their sensations 

regarding the passage of time. 
 little children should be careful in approaching new and unfamiliar 

experiences. 
 greater experience enables adults to comprehend their 

environment more easily than children do. 
 a child’s hourglass and an adult’s hourglass cannot measure the 

same hour. 
 ideally, the goal of any child’s education should be to make time 

pass more quickly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Which of the following is most supported by a theory mentioned in the 
article? 

 
 A person’s true understanding of the value of time can only come 

with age. 
 Time is unchangeable, but we are not. 
 If you love life then do not waste time, for that is the stuff of which 

life is made. 
 For anyone who loves life, constant novelty can be gratifying. 
 While childhood can be pleasurable, to truly enjoy life one needs to 

be an adult. 
 
 
 

 As explained in the last paragraph, an exponential scale would most 
likely be applied to help us understand all of the following 
phenomena except 

 
 a 10-year period in a person’s life that seems to pass as quickly as 

an earlier 5-year period. 
 a local outbreak of an infectious disease that quickly spreads and 

turns into a serious epidemic. 
 the energy released by a major earthquake. 
 the nature of the sound waves produced by a huge explosion. 
 the action of one domino knocking over another domino until all 

the dominos in a long line are down. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da Prova de Língua Inglesa e Interpretação de Textos 
 =
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 Examine a frase abaixo, referente a uma receita culinária. 

   
Além do erro de concordância, contribui para a ambiguidade presente 
na frase o seguinte fato linguístico: 
 
 hiperonímia (diz-se de um vocábulo de sentido mais geral em 

relação a outro de sentido específico). 
 hipônimo (diz-se de um vocábulo de sentido específico em relação 

a outro de sentido mais geral). 
 homonímia (propriedade que duas palavras de sentidos e origens 

diferentes têm de apresentar uma mesma forma). 
 antonímia (propriedade de duas formas linguísticas estabelecerem 

relação de oposição de sentido). 
 paronímia (semelhança na pronúncia ou na escrita entre palavras 

com significados diferentes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Texto para as perguntas de 17 a 20 
  

A preocupante queda da inteligência média mundial 

   

 Até o final dos anos 90 a inteligência média mundial, medida pelo método 

Flynn, vinha crescendo a uma média de três pontos por década. Este crescimento 

estava associado à melhoria das condições de nutrição, saúde e educação. Mas 

nas últimas duas décadas ela vem caindo, especialmente nos países mais 

desenvolvidos, no que se chamou de “efeito Flynn reverso”. 

 Este efeito coincide com o avanço da tecnologia digital e o uso cada vez 

menor da escrita. 

 O primeiro passo para isto foi a introdução de ícones e comandos voices nos 

sistemas operacionais dos computadores. Muitos aplicativos têm limitações de 

escrita. O Tweeter só aceita 280 toques e não permite o desenvolvimento de um 

raciocínio completo. O Instagram transmite imagens com brevíssimas legendas e no 

WhatsApp se criou o “digitês” com abreviaturas idiotas. Nele, é cada vez mais 

frequente a substituição da escrita por voz. Na maioria dos e-mails já vem a 

resposta: “obrigado”, “confirmado”, “não concordo” e basta clicar num 

quadradinho. Em outras palavras, estamos criando uma comunicação ágrafa, sem 

ou com escrita restrita. 

 A escrita, surgida em 3.500 a.C., permitiu registrar materialmente a 

memória e criar uma linha do tempo, a História. Conservam-se tabuletas 

cerâmicas com escrita cuneiforme da Mesopotâmia de 3.200 a.C. e rolos de 

pergaminho dos Essênios do século II a.C., em Israel. A memória digital é 

volátil, os suportes, os drives e os aplicativos se deterioram ou mudam e as 

nuvens, se não são pagas, desabam. A correspondência social acabou e só fica 

a História Oficial dos documentos publicados. 

 A linguagem simplificada da internet está eliminando as flexões verbais do 

passado e do futuro e achatando tudo no presente. Sutilezas expressas pelo 

futuro do pretérito, pelo imperfeito e pelo subjuntivo estão desaparecendo e 

toda subjetividade morrendo. Para Lacan o inconsciente tem a estrutura de um 

idioma. Para ele, a criança só se torna um sujeito quando aprende uma língua. 

Sem a língua, não existe o inconsciente. 

 O Prof. Mark Bauerlein publicou em 2009 o livro “A geração burríssima: 

como a era digital torna os jovens americanos mais estúpidos e ameaça nosso 

futuro”, não lançado no Brasil. Diz ele: há indícios de que o uso de smartphones 

e tablets na infância já esteja causando efeitos negativos. Na Inglaterra, 28% 

das crianças da pré-escola (4 e 5 anos) não sabem se comunicar utilizando 

frases completas, como seria normal nessa idade. 

 No filme Yesterday quando um rapaz acorda de um longo coma e toca as 

músicas dos Beatles ninguém reconhece, porque houve um apagão da 

memória de todos os computadores. A terceirização da memória e o 

empobrecimento da língua significam incapacidade de expressar emoções e de 

formular um pensamento complexo. E isso explica a redução da inteligência da 

população mais rica do planeta. 

 "Contrariamente à ficção literária, a ficção popular tende a retratar o 

mundo e as personagens como interiormente coerentes e previsíveis. Ela pode 

confirmar as expectativas do leitor em vez de promover o trabalho de sua 

teoria da mente." 
Paulo O. de Azevedo,  

http://www.pauloormindo.com.br/artigos, 16/05/2021. Adaptado.  
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 Segundo o autor, 

 
 os países mais pobres são menos prejudicados pelo avanço da 

tecnologia e pelo uso cada vez menor da escrita. 
 o empobrecimento da língua, embora não interfira na expressão de 

emoções, prejudica a formulação do pensamento. 
 o “efeito Flynn reverso” foi um dos responsáveis pelo crescimento 

da inteligência mundial ocorrido no final do século passado. 
 a escrita permitiu documentar a memória das ações humanas, o 

que assegurou a preservação da História Oficial. 
 o “internetês” privilegia o uso do verbo no presente, resultando em 

prejuízo para a expressão da subjetividade. 
 
 

 Apesar de a linguagem do texto ser predominantemente denotativa, 
pode-se apontar o uso de palavra em sentido figurado na frase: 

 
 “Até o final dos anos 90 a inteligência média mundial, medida pelo 

método Flynn, vinha crescendo a uma média de três pontos por 
década” (1º. parágrafo). 

 “Este efeito coincide com o avanço da tecnologia digital e o uso 
cada vez menor da escrita” (2º. parágrafo). 

 “Na maioria dos e-mails já vem a reposta: “obrigado”, 
“confirmado”, “não concordo” e basta clicar num quadradinho” (3º. 
parágrafo). 

 “A linguagem simplificada da internet está eliminando as flexões 
verbais do passado e do futuro e achatando tudo no presente” (5º. 
parágrafo). 

 “Na Inglaterra, 28% das crianças da pré-escola (4 e 5 anos) não 
sabem se comunicar utilizando frases completas, como seria 
normal nessa idade” (6º. parágrafo). 

 
 

 Nestas frases, foram introduzidas vírgulas (entre parênteses), que não 
constam do texto. A única NÃO recomendada pela norma-padrão 
ocorre em: 

 
 “Até o final dos anos 90(,) a inteligência média mundial, medida 

pelo método Flynn, vinha crescendo a uma média de três pontos 
por década”. 

 “Mas(,) nas últimas duas décadas(,) ela vem caindo, especialmente 
nos países mais desenvolvidos”. 

 “O primeiro passo para isto(,) foi a introdução de ícones e comandos 
voices nos sistemas operacionais dos computadores”. 

 “Para Lacan(,) o inconsciente tem a estrutura de um idioma”. 
 “No filme Yesterday(,) quando um rapaz acorda de um longo coma 

e toca as músicas dos Beatles(,) ninguém reconhece”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Considere as afirmações sobre as seguintes palavras do texto: 

  
I O substantivo “avanço” formou-se pelo processo de derivação 

imprópria, que ocorre a partir da mudança da classe gramatical da 
palavra primitiva. 

II As aspas foram usadas na palavra “digitês” para sinalizar que se 
trata de um neologismo. 

III Os prefixos que entram na formação das palavras “ágrafa”, 
“desaparecendo” e “incapacidade” podem ser considerados 
sinônimos. 

IV O substantivo “empobrecimento” deriva do verbo “empobrecer”, 
que constitui um exemplo de “parassíntese” (quando ocorre o 
acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo a um radical). 

     
Está correto o que se afirma em 

 
 II e IV, apenas. 
 II, III e IV, apenas.  
 I, II  e III, apenas. 
 I e III, apenas. 
 I e IV, apenas. 
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Texto para as perguntas de 21 a 25 
   

Cabo Machado 

   

Cabo Machado é cor de jambo. 

Pequenino que nem todo brasileiro que se preza. 

Cabo Machado é moço bem bonito. 

É como se a madrugada andasse na minha frente. 

Entreabre a boca encarnada num sorriso perpétuo 

Adonde alumia o Sol de oiro, dos dentes 

Obturados com um luxo oriental. 

 

Cabo Machado marchando 

É muito pouco marcial. 

Cabo Machado é dançarino, sincopado, 

Marcha vem-cá-mulata. 

Cabo Machado traz a cabeça levantada 

Olhar dengoso pros lados. 

Segue todo rico de joias olhares quebrados 

Que se enrabicharam pelo posto dele 

E pela cor-de-jambo. 

 

Cabo Machado é delicado gentil. 

Educação francesa mesureira 

Cabo Machado é doce que nem mel 

É polido que nem manga rosa. 

Cabo Machado é bem o representante de uma terra 

Cuja Constituição proíbe as guerras de conquista 

E recomenda cuidadosamente o arbitramento. 

Só não bulam com ele! 

Mais amor menos confiança! 

Cabo Machado toma um jeito de rasteira... 

 

Mas traz unhas bem tratadas 

Mãos transparentes frias, 

Não rejeita o bom-tom do pó de arroz. 

Se vê bem que prefere o arbitramento. 

E tudo acaba em dança! 

Por isso Cabo Machado anda maxixe. 

 

Cabo Machado... bandeira nacional! 

  

                                       Mário de Andrade, Losango cáqui. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Transparece, no poema, um aspecto que é bastante característico tanto 

da primeira fase do Modernismo, tomada no seu conjunto, quanto da 
obra do seu autor. Trata-se da 

 
 introdução do tema da luta de classes no âmbito literário. 
 busca de soluções militares para os problemas nacionais. 
 procura de uma identidade nacional. 
 sátira do pacifismo entranhado na cultura brasileira. 
 luta pela legitimação da diversidade sexual. 

 
 

 Entre as marcas temáticas, estilísticas e ideológicas do poema, a única 
que NÃO revela a aproximação do movimento modernista dos anos de 
1920 com o movimento romântico (século XIX) é 

 
 abertura para formas mais livres e variadas do verso e do poema. 
 o uso da cor local e, até, do pitoresco. 
 a tentativa de aproximar a linguagem escrita e a linguagem falada. 
 a inclusão de temas e aspectos ligados à vida popular e cotidiana. 
 o elogio enfático da mestiçagem racial. 

 
 

 No quesito das relações entre a literatura e as demais artes, o poema 
só NÃO apresenta afinidades marcadas com 

 
 as cores e formas da pintura de Tarsila do Amaral. 
 a música de Heitor Villa-Lobos. 
 a pintura de Di Cavalcanti. 
 a música de Sinhô, importante compositor popular. 
 a pintura de Benedito Calixto. 

 
 

 As simpatias, gostos e valores revelados pelo poema emanam de 
critérios de caráter, sobretudo, 

 
 biológico. 
 cultural. 
 político. 
 religioso. 
 filosófico. 

 
 

 Expressam atitudes opostas do personagem descrito no poema os 
versos: 

 
 “Mas traz unhas bem tratadas” / “Não rejeita o bom-tom do pó de 

arroz”. 
 “E tudo acaba em dança!” / “Por isso Cabo Machado anda maxixe”. 
 “É muito pouco marcial” / “Cabo Machado é dançarino, 

sincopado”.  
 “Educação francesa mesureira” / “Cabo Machado toma um jeito de 

rasteira...” 
 “Cabo Machado é bem o representante de uma terra” / “E 

recomenda cuidadosamente o arbitramento”. 
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Texto para as perguntas de 26 a 30 
  

CAPÍTULO XCVIII 
Suprimido 

 

 (...). De noite fui ao Teatro de São Pedro; representava-se uma grande 

peça, em que a Estela1 arrancava lágrimas. Entro; corro os olhos pelos 

camarotes; vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra 

elegância e certo apuro, cousa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas 

o necessário para endividar-se; e daí, talvez fosse por isso mesmo. 

 No intervalo fui visitá-los. O Damasceno recebeu-me com muitas palavras, 

a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nhã-loló, não tirou mais os olhos de 

mim. Parecia-me agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa 

suavidade etérea casada ao polido das formas terrenas: — expressão vaga, e 

condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Realmente, não sei como 

lhes diga que não me senti mal, ao pé da moça, trajando garridamente um 

vestido fino, um vestido que me dava cócegas de Tartufo2. Ao contemplá-lo, 

cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a 

saber, que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao 

desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das 

obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar 

os sexos, ao passo que o vestuário, negaceando a natureza, aguça e atrai as 

vontades, ativa-as, reprodu-las, e conseguintemente faz andar a civilização. 

Abençoado uso que nos deu Otelo3 e os paquetes transatlânticos! 

 Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas 

enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da 

graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela 

exprimia inteiramente a dualidade de Pascal4, l’ange et la bête5, com a 

diferença que o jansenista6 não admitia a simultaneidade das duas naturezas, 

ao passo que elas aí estavam bem juntinhas, — l’ange, que dizia algumas 

coisas do céu, — e la bête, que... Não; decididamente suprimo este capítulo. 

Machado de Assis,Memórias póstumas de Brás Cubas. 

  

Glossário 
 

1 Estela Sezefreda: atriz famosa da época. 
2Tartufo: personagem da comédia homônima, de Molière. Homem maduro, 

Tartufo tenta seduzir a jovem filha do homem, em cuja casa se hospeda. Seu 

nome tornou-se sinônimo de indivíduo hipócrita, dissimulado, falso beato, 

enganador. 
3Otelo: tragédia de Shakespeare, que também serviu de base a óperas 

homônimas famosas. 
4Pascal: Blaise Pascal, célebre pensador francês do século XVII. 
5“l'ange et la bête": o anjo e a fera. 
6Jansenista: relativo ao Jansenismo, doutrina filosófico-religiosa marcada 

pelo rigor moral, pelo dogmatismo e pelo caráter disciplinador. 

  

  
 
 
 

 
 No excerto, o interesse erótico do narrador-personagem não se revela 

inteiramente livre e espontâneo, mas, sim, 
 

 mediado pelas distinções de classe social. 
 determinado pela convenção social do matrimônio. 
 condicionado à elevação cultural. 
 orientado por critério racial. 
 motivado pelo intuito reprodutivo. 

 
 

 Nesse excerto, o narrador emprega intensivamente, já desde o título, o 
recurso expressivo da preterição, figura de linguagem que consiste em 
falar sobre um determinado assunto ao mesmo tempo em que se 
afirma que ele será evitado, simulando que não se quer falar sobre ele. 
O assunto, no caso, é o interesse erótico do narrador-personagem. 
Considerado no contexto do trecho em pauta, o emprego desse recurso 
assume, sobretudo, a feição de uma 

 
 demonstração de respeito ao pundonor das leitoras de sua época. 
 espécie de tartufice estilística, em consonância com a hipocrisia 

moral do narrador. 
 caricatura dos abusos retóricos praticados pelos literatos do 

período. 
 admissão tácita de temor à rígida censura moral, vigente no 

Segundo Reinado. 
 estratégia para angariar mais leitores do sexo masculino, menos 

avessos do que as damas ao assunto em questão. 
 
 

 No excerto, o narrador invoca, sucessivamente, a marcha da civilização, 
a grande literatura (Otelo, Shakespeare), o progresso técnico, o 
cosmopolitismo, a filosofia mais reconhecida (Pascal), o rigor religioso 
(jansenismo). Com esse acúmulo de referências prestigiosas, ele está 
visando à consecução de vários fins. Ao fazê-lo, ele somente NÃO está 

 
 dando vazão a seu costumeiro exibicionismo e volúpia de brilhar. 
 conferindo alcance tendencialmente universal à ação dos seus 

caprichos individuais. 
 cuidando de firmar sua supremacia em relação ao leitor, em geral 

tratado despectivamente. 
 praticando didatismo de intenção civilizatória, destinado à Corte 

semibárbara do Segundo Reinado. 
 cortejando o aplauso, o amor da multidão, a “nomeada” ou a 

“glória”, nos seus próprios termos. 
 
 

 Em “Ao contemplá-lo, cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que 
eu fiz uma descoberta sutil” e “A nudez habitual, dada a multiplicação 
das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos 
e a retardar os sexos”, os trechos sublinhados exprimem, 
respectivamente, ideia de 

 
 tempo e causa. 
 causa e condição. 
 consequência e finalidade. 
 condição e consequência. 
 finalidade e tempo. 
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 Zeugma é uma das formas de elipse. Consiste em fazer participar de dois 
ou mais enunciados um termo expresso apenas em um deles. (Celso 
Cunha, Gramática da Língua Portuguesa). 
Serve de exemplo para essa figura de sintaxe a seguinte frase do texto: 
 
 “Abençoado uso que nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos!” 
 “Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação 

dupla e indefinível.” 
 “Achei-lhe certa suavidade etérea casada ao polido das formas 

terrenas: — expressão vaga, e condigna de um capítulo em que 
tudo há de ser vago.” 

 “Realmente, não sei como lhes diga que não me senti mal, ao pé da 
moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me 
dava cócegas de Tartufo.” 

 “O Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com 
muitos sorrisos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da Prova de Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação de Textos 
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 With respect to China’s development, the information in the article 

most supports which of the following? 

  

 The Communist Party destroyed the legitimate, democratic 
government of China 72 years ago. 

 Ironically, if the Communists were not in control of the government 
of China, that country would never have achieved such spectacular 
economic growth. 

 Though the U.S. is a richer country, certain parts of the 
transportation system of China are far superior. 

 No other national economy in history has grown so fast in such a 
short time as has China’s. 

 At present, no other government in the world has been so 
successful in such a short time as has the government of 
Communist China. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 With respect to China’s socio-political situation, the information in the 

article most supports which of the following? 

  

 During its 100 years of existence in China, the Communist Party has 
held uncontested political power in most regions of that country. 

 After the death of Mao Zedong in 1976, most experts believed that 
China’s Communist system would collapse. 

 After the death of Mao Zedong, the people of China entered a 
period in which they enjoyed relatively more ideological freedom 
than they enjoy now. 

 Despite China’s spectacular economic success under Xi Xinping, 
corruption among Communist Party officials has spiraled out  

 China’s Communist Party has remained vigorous and successful 
only because it has become less and less Communist. 

 
  

Texto para as perguntas de 1 a 8 
 

CHINA’S COMMUNIST PARTY AT 100 

 

1 One party has ruled China for 72 years, without a mandate from voters. That is not a world record. Lenin and his dismal [sombrios, lúgubres, sinistros] heirs 

[herdeiros] held power in Moscow for slightly longer, as has the Workers’ Party in North Korea. But no other dictatorship has been able to transform itself from 

a famine-racked [assolado pela fome] disaster, as China was under Mao Zedong, into the world’s second-largest economy, whose cutting-edge [da vanguarda] 

technology and infrastructure put America’s decaying roads and railways to shame. China’s Communists are the world’s most successful authoritarians. 

2 The Chinese Communist Party has been able to maintain its grip on power for three reasons. First, it is ruthless [cruel, implacável]. Yes, it delayed before 

crushing the protests in Tiananmen Square in 1989. But eventually it answered the demonstrators [manifestantes] with bullets, terrorizing the country into 

submission. 

3 China’s present leaders show no signs at all of having any regrets about the massacre. On the contrary, President Xi Xinping laments that the Soviet Union 

collapsed because its leaders were not “man enough to stand up and resist” at the critical moment. For which read: unlike us, they did not have the guts 

[coragem] to slaughter [massacrar] unarmed protesters with machine-guns. 

4 A second reason for the party’s longevity is its ideological agility. Within a couple of years of Mao’s death in 1976, a new leader, Deng Xiaoping, began 

abandoning the late chairman’s productivity-destroying “people’s communes” and setting market forces to work in the countryside. Maoists complained, but 

production soared. In the aftermath of Tiananmen and the Soviet Union’s downfall, Deng fought off Maoist diehards [da linha-dura] and embraced capitalism 

with even greater fervor. This led to the closure of many state-owned firms and the privatization of housing. Millions were laid off, but China boomed. 

5 Under Mr. Xi the party has shifted again, to focus on ideological orthodoxy. His recent predecessors allowed a measure of mild dissent; he has crushed it. 

Mao is lauded [lovado] once more. Party cadres [quadros] study “Xi Xinping thought.” The bureaucracy, army, and police have undergone purges of deviant and 

corrupt officials. Big business is being brought into line. Mr. Xi has rebuilt the party at the grassroots [na base], creating a network of neighborhood spies and 

injecting cadres into private firms to watch over them. Not since Mao’s day has society been so tightly controlled. 

6 The third cause of the party’s success is that China did not turn into a straightforward [pura, aberta] kleptocracy in which wealth is sucked up exclusively by 

the well-connected. Corruption did become rampant [desmedida, galopante], and the most powerful families are indeed super-rich. But many people felt their 

lives were improving too, and the party was astute enough to acknowledge their demands. It abolished rural taxes and created a welfare system that provides 

everyone with pensions and subsidized health care. The benefits were not abundant, but they were appreciated. 

7 Over the years Western observers have found plenty of reasons to predict the collapse of Chinese communism. Surely the control required by a one-party 

state was incompatible with the freedom required by a modern economy? One day China’s economic growth must run out of steam, leading to disillusion and 

protests. And, if it did not, the vast middle class that such a growth created would inevitably demand greater freedoms – especially because so many of their 

children had encountered democracy first-hand, when they got their education in the West. 

8 These predictions have been confounded by the Communist Party’s continuing popularity. Many Chinese credit it for the improvement in their livelihoods 

[sustentos, meios de vida]. True, China’s workforce is ageing, shrinking, and accustomed to ridiculously early retirement, but those are the sorts of difficulties 

every government faces, authoritarian or not. Vigorous economic growth looks as if it will continue for some time yet. 

                              Adapted from The Economist, June 26 – July 2, 2021. 



 

2 

 
 With respect to the 1989 incident in Tiananmen Square, the 

information in the article most supports which of the following? 

  

 It is not unreasonable to presume that if China’s Communist leaders 
are sorry about the massacre at Tiananmen Square, they are 
keeping that sentiment well hidden. 

 In terms of pure brutality, no other Communist government, past 
or present, has ever surpassed the Chinese government’s reaction 
to the Tiananmen Square protesters. 

 If the government of the Soviet Union had been willing to use 
measures similar to those the Chinese government used at 
Tiananmen Square, it would surely still be in power. 

 China’s Communist government could only employ such extreme 
measures at Tiananmen Square because human life is worth very 
little in China. 

 China’s Communist leaders used Mao Zedong’s famous dictum – 
“Political power grows out of the barrel of a gun.” – to justify the 
extreme measures used against the Tiananmen Square protesters. 

 
 
 Which of the following is most likely an irony supported by the 

information in the article? 

  

 By refusing to abandon its core Communist principles, the Soviet 
Union guaranteed its own destruction. 

 Only by abandoning its core Communist principles could China 
become a rich country. 

 Although Xi Xinping is less famous and less powerful than Mao 
Zedong, he must be considered a more successful and more 
significant leader. 

 History shows that in Communist China, ignoring market forces and 
embracing market forces both caused suffering for many people. 

 Communism only works effectively when it is transformed into 
capitalism. 

 
 
 In the first sentence of paragraph 5, the phrase “Under Mr. Xi the party 

has shifted again…” is most likely connected to which of the following 
statements? 

  

 Xi Xinping has aggressively maintained certain innovative 
economic policies that were introduced during the mandate of 
Deng Xiaoping. 

 Like his predecessors, President Xi Xinping never lets economic 
necessity compromise the Communist Party’s commitment to its 
core values. 

 The recent focus on ideological orthodoxy is a fundamental part of 
a campaign to establish Xi Xinping as the unquestioned source of 
all correct Communist thought. 

 Before the advent of Xi Xinping, it was unthinkable that the 
Communist Party would aggressively persecute deviant or corrupt 
army and police officers. 

 His willingness to change the Communist Party’s policies shows 
that Xi Xinping is, in a sense, a traditionalist. 

 
 
 
 

 
 The information in the article most supports which of the following? 

  

 Despite appearances to the contrary, not all the super-rich families 
in China owe their wealth to corruption. 

 Although it has not ended inequality, the Communist Party has, in 
a sense, successfully bought the favorable opinion of a large 
portion of the Chinese people. 

 It would be inaccurate to call China a dictatorship, since the 
majority of the people clearly support the government and its 
policies. 

 Although corruption has led to increased inequality in China, it has 
undeniably benefited, in one way or another, most of the Chinese 
people. 

 In order to preserve the advantages and status of China’s elite 
minority, the Communist Party has brutally repressed all dissenting 
opinions and deviant thought. 

 
 
 In paragraph 7, “ it” in the phrase “And, if it did not…” most likely 

refers to the 

  

 economic growth of China. 

 Chinese Communist Party. 

 collapse of Chinese communism. 

 collapse of China’s economy. 

 loyalty of China’s vast middle class. 
 
 
 The main purpose of the last paragraph is most likely to 

  

 provide arguments supporting the idea that China’s economic 
supremacy will be long-lasting. 

 point out some of the Chinese economy’s unique strengths and 
weaknesses. 

 summarize China’s model of authoritarian economic planning. 

 identify characteristics that China’s economy shares with other 
major economies. 

 come to a reasonably well-balanced conclusion about the future of 
China’s economy. 
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 With respect to Earth and the Sun, the information in the article most 

supports which of the following? 

  

 Although less destructive, the weather elements on Earth are more 
unstable than the weather elements on the Sun. 

 Earthly weather may be defined by more than wind, water, and 
temperature. 

 At any given moment, the entire Earth can be bombarded with 
deadly solar radiation. 

 Violent weather activity on the Sun is more common and more 
extreme than violent weather activity on Earth. 

 Because of its unique composition, the Sun is more susceptible than 
Earth to violent activity. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 The information in the article most supports which of the following? 

  

 Radiation emitted from a point equidistant from Earth and the Sun 
will reach the surface of the Sun before it reaches the surface of 
Earth. 

 When solar flares fling radiation at Earth’s surface, this radiation 
drags plasma clouds along with it. 

 Solar flares and plasma clouds can seriously destabilize the three 
defining elements of Earth’s weather. 

 The advanced technology available to meteorologists does not 
enable them to predict Earthly weather events and solar events 
with equal accuracy. 

 Fortunately, extreme Earthly weather events no longer surprise 
meteorologists with unexpected destructive intensity. 

 
 
 

  

Texto para as perguntas de 9 a 15 
 

STORMY WEATHER 

 

1 On earth, weather is defined, for the most part, by atmospheric wind (direction and velocity), water (precipitation and humidity), and temperature. 

These elements are never in a steady state, and intermittently their level of activity – individually or collectively – can become violent. The giant blob 

[bolha] of plasma that Earth orbits also has its mood swings. When activity on the Sun becomes violent, solar flares fling [arremessar] radiation at the 

speed of light in all directions, and clouds of plasma break away [se separam], traveling at up to 7 million miles per hour. Radiation can reach Earth’s 

atmosphere in eight minutes, and plasma clouds follow in a matter of hours. 

2 Storms come and go on both spheres, with varying degrees of impact. Meteorologists, with their measuring instruments and computer models, can 

forecast most Earthly weather events in time to forewarn [avisar antecipadamente] the public of impending catastrophes. Solar events are less 

predictable. 

3 The Sun can have storms of sufficient magnitude that plasma shock waves affect Earth’s magnetic field, creating a violent distortion called a 

“geomagnetic storm” that can last six to twelve hours. According to a 2015 BBC report, “the rapidly changing magnetic field generates an electrical 

current in any conductive material near the ground, including telephone and power lines, undersea cables, and oil and gas pipelines. Once the electrical 

surges reach the power grid, they overload [sobrecarregar] transformers and trip [acionar] their circuit breakers, causing widespread blackouts.” Such an 

event happened in 1989, knocking out power for the entire Canadian province of Quebec for twelve hours. In 1859, a “blaze lit the heavens…visible 

from Hawaii to London…caused by a super-explosion on the Sun, equivalent to ten billion atomic bombs. In our solar system, it was the biggest stellar 

outburst of the last 500 years.” The blast was three times the size of the one in 1989. If one that size were to occur today, according to a UK government 

report, it “would likely cause unprecedented chaos. It would disrupt satellite communications and GPS navigation, and trigger [causar, iniciar] global 

blackouts lasting up to a year.” 

4 “Today, scientists know when a storm is headed toward us, but it’s impossible to predict where on Earth it will hit hardest,” according to a 2016 

University of Michigan report. In October 2016, the National Oceanic and Atmospheric Administration’s Space Weather Prediction Center began using a 

geospace forecast model – developed by researchers at the University of Michigan and Rice University – that can “give unique data for each 350-square-

mile plot [pedaço] of Earth, and up to 45 minutes before a solar storm hits.” It may be enough time for utility companies and satellite operators to “limit 

damage to their systems by shutting off key components.” 
 

                                        Adapted from Natural History, February 2018. 
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 The “violent distortion” mentioned in paragraph 3 is most likely 
connected to which of the following? 

  

 It always begins and ends on the same day. 

 It probably will not affect airborne material located at a great 
distance from Earth’s surface. 

 By modifying Earth’s magnetic field, it generates a huge electrical 
charge that, fortunately, standard technology can easily control. 

 It is the end result of a chain reaction set off by the plasma shock 
waves emanating from an intense solar storm. 

 It begins on the Sun as a huge “geomagnetic storm” that soon sets 
off a chain reaction affecting Earth’s magnetic field. 

 
 

 According to the information in the article, in 1989 

  

 Canada came close to experiencing a nationwide blackout caused 
by violent solar activity. 

 A massive plasma cloud struck Earth with such force that it 
threatened to cause extensive blackouts in the Canadian province 
of Quebec. 

 The Canadian province of Quebec suffered from an extreme 
technical event resulting from an extreme natural event. 

 Fortunately for Canada, the plasma shock waves that hit the entire 
country prejudiced only the province of Quebec’s energy supply. 

 A quick reaction from technicians, together with an adequate 
response from well-designed equipment, helped block the full 
destructive power of the plasma shock waves that struck the 
Canadian province of Quebec. 

 
 

 Considering the information in the article, what can you most likely 
conclude about the solar-related event that took place 1859? 

  

 It was probably not as disruptive to global activity as it would be if 
it happened today. 

 No solar explosion before or since has ever equaled the magnitude 
of that particular stellar outburst. 

 It was a solar explosion of such power that it turned day into night 
for the region of the globe from Hawaii to London. 

 It showered the entire globe with radioactive particles. 

 If it occurred today, its disastrous consequences would affect all 
Earthly regions with equal severity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 With respect to solar storms and their effects, the information in the 
article most supports which of the following? 

  

 At present, the only information of which scientists can be sure is 
that a solar storm is or is not headed toward Earth. 

 Scientists are only beginning to understand the direct impact that 
solar storms have on Earthly weather. 

 Although solar storms are defined by far fewer elements than are 
Earthly storms, they are much harder to predict. 

 In the days before human society’s heavy dependence on electrical 
energy, solar storms attracted little attention in the world’s 
scientific community. 

 Although scientists have determined the speed of solar radiation, 
the speed of plasma clouds appears to be variable. 

 
 

 The information in the article most likely supplies information that 
would help to answer which of the following questions? 

  

 What protective measures are readily available to guarantee that 
no blackout will result when a massive solar storm hits Earth? 

 When is the exact most propitious moment to begin preparing for 
the arrival of any massive solar storm? 

 How can the most vulnerable part of the planet be reliably 
identified when a massive solar storm is heading toward Earth? 

 How powerful was the solar explosion that caused the blackout in 
the Canadian province of Quebec in 1989? 

 How is it possible to calculate precisely the duration of an ongoing 
“geomagnetic storm”? 
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 Examine a tirinha. 

 
Bob Thaves, Frank & Ernest, https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos, 23.06.2021. 

  
O efeito de humor presente na tirinha decorre, sobretudo, do fato de a 
personagem ter empregado, em sua fala, a expressão 
 

 “aquecimento global” em sentido figurado. 

 “pessoas polarizadas” em sentido conotativo. 

 “mesmo tempo”, relacionada a “mudança climática”. 

 “pessoas polarizadas”, entendida em sentido geográfico. 

 “aquecimento global”, em sentido literal. 
 
 
Texto para as perguntas de 17 a 20 
  

Era uma vez o escritório 

No futuro, as pessoas talvez tenham de recorrer ao cinema  

para saber como ele era 

 

 Tenho lido que uma das consequências da pandemia será o fim dos 

escritórios e a consolidação do home office. Se isso acontecer, quem quiser saber 

no futuro como eles eram terá de recorrer a filmes cuja ação se passava neles. 

Com o que, sem dúvida, a escolha será “Se Meu Apartamento Falasse” (1960), 

de Billy Wilder, com Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Lemmon faz um 

funcionário de uma companhia de seguros, e MacLaine, uma ascensorista. Parte 

da ação acontece no gigantesco salão da empresa, com centenas de mesas 

dispostas a perder de vista. 

 A trama do filme envolve as malícias, puxadas de tapete e outras delícias da 

vida corporativa no século 20, em que parecia valer tudo por uma promoção — 

a qual, além do aumento de salário, significava trocar a mesa no salão pela sala 

com o nome na porta e o banheiro da manada pelo toalete dos executivos. 

 Mesmo que por pouco tempo, todos já tivemos uma vivência de escritório. 

Ele nos obrigava a ficar atentos às invejas, picuinhas e ataques pelas costas. Não 

era um ambiente muito saudável. Para as mulheres devia ser pior ainda — 

além do assédio, sua avaliação pelos chefes raramente se limitava ao aspecto 

profissional. A partir de agora, tudo isso pode ser passado. 

 Se assistir ao filme de Billy Wilder, atente para o grande salão, uma criação 

genial do cenógrafo húngaro Alexander Trauner. Os atores e mesas nos 

primeiros planos são convencionais. Para enfatizar a profundidade e o volume, 

Trauner botou anões em mesas menores a partir do meio do salão. E, lá no 

fundo, os “atores” já eram recortes de papelão em miniaturas de mesas. 

 Esse era o problema dos escritórios. Neles, muitos funcionários se sentiam 

recortes de papelão. 

 

Ruy Castro, https://www1.folha.uol.com.br/; 12.jul.2020 às 23h48. Adaptado. 

 
 

 Pode-se deduzir do texto que o autor vê “o fim dos escritórios e a 
consolidação do home office” como algo, potencialmente, 

  

 efêmero. 

 nostálgico. 

 decepcionante. 

 irreversível. 

 vantajoso. 
 
 

 Dentre os seguintes recursos expressivos presentes no texto, o único 
que NÃO está corretamente identificado é: 

  

 “Era uma vez o escritório”: intertextualidade. 

 “puxadas de tapete”: metáfora. 

 “e outras delícias da vida corporativa no século 20”: ironia. 

 “o banheiro da manada pelo toalete dos executivos”: antítese. 

 “Neles, muitos funcionários se sentiam recortes de papelão”: 
eufemismo. 

 
 

 A frase que contém expressões mais comumente usadas na linguagem 
coloquial é: 

  

 “Se assistir ao filme de Billy Wilder, atente para o grande salão, 
uma criação genial do cenógrafo húngaro Alexander Trauner.” 

 “Para as mulheres devia ser pior ainda — além do assédio, sua 
avaliação pelos chefes raramente se limitava ao aspecto 
profissional.”  

 "Ele nos obrigava a ficar atentos às invejas, picuinhas e ataques 
pelas costas.” 

 “Mesmo que por pouco tempo, todos já tivemos uma vivência de 
escritório.” 

 “Parte da ação acontece no gigantesco salão da empresa, com 
centenas de mesas dispostas a perder de vista.” 

 
 

 Na frase “Lemmon faz um funcionário de uma companhia de seguros, e 
MacLaine, uma ascensorista”, as vírgulas foram usadas para 

  

 separar orações assindéticas e isolar o aposto, respectivamente. 

 separar oração coordenada aditiva com sujeito diferente e marcar 
a omissão de um termo, respectivamente. 

 indicar a omissão de um termo em ambos os casos. 

 indicar a inversão de termos da oração em ambos os casos. 

 separar o sujeito do predicado e termos que exercem a mesma 
função sintática, respectivamente. 
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Texto para as perguntas de 21 a 25 
   

Pobre alimária 

   

O cavalo e a carroça 

Estavam atravancados no trilho 

E como o motorneiro se impacientasse 

Porque levava os advogados para os escritórios 

Desatravancaram o veículo 

E o animal disparou 

Mas o lesto carroceiro 

Trepou na boleia 

E castigou o fugitivo atrelado 

Com um grandioso chicote 

  

                                          Oswald de Andrade, Pau Brasil. 
  

 
 A designação “Pau Brasil”, que dá título tanto ao livro de Oswald de 

Andrade, de onde se extraiu o poema, quanto ao “Manifesto da Poesia 
Pau Brasil”, que contém o programa literário do autor, revela, entre 
outras aspirações desse escritor, o desejo de fazer, principalmente, 

  

 propaganda da vocação agrícola nacional. 

 poesia nostálgica e saudosista. 

 oposição à industrialização. 

 poesia de exportação. 

 crítica da cultura urbana. 
 
 

 Parte importante do efeito poético próprio do texto é produzida, 
principalmente, pela conjugação contrastante de 

  

 modernização e atraso. 

 transporte coletivo e transporte individual. 

 crueldade e abnegação. 

 proprietários e proletários. 

 civilização e barbárie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 São procedimentos compositivos dominantes no poema, sobretudo, 

  

 introspecção e reflexão. 

 disseminação e recolha. 

 objetivação e síntese. 

 argumentação e comprovação. 

 sinestesia e musicalidade. 
 
 

 Entre os aspectos representados ou evocados no poema, o mais 
reconhecido como emblemático ou típico da modernidade literária é 

  

 o acidente de trânsito. 

 a preeminência da lei. 

 a crueldade com os animais. 

 a eletrificação generalizada. 

 a cidade grande. 
 
 

 Constitui exemplo de parassíntese (processo de formação de palavras 
que consiste em acrescentar a um radical, simultaneamente, prefixo e 
sufixo) a seguinte palavra do texto: 

  

 “atrelado”. 

 “grandioso”. 

 “impacientasse”. 

 “escritórios”. 

 “advogado”. 
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Texto para as perguntas de 26 a 30 
  

CAPÍTULO CXXI 

Morro abaixo 

 

 (...) 

 Não falo dos anos. Não os sentia; acrescentarei até que os deitara fora, certo 

domingo, em que fui à missa na capela do Livramento. Como o Damasceno 

morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro 

estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. 

Pois um domingo, ao descer com Nhã-loló pelo braço, não sei que fenômeno se 

deu que fui deixando aqui dois anos, ali quatro, logo adiante cinco, de maneira 

que, quando cheguei abaixo, estava com vinte anos apenas, tão lépidos como 

tinham sido. 

 Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta-

lhes ler este capítulo até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do 

morro achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, 

percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado; nós fomos atrás dele. E vimos isto; 

homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros 

de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas; atitudes diversas, 

uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em 

pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as 

almas debruçadas das pupilas. 

 — Que é? perguntou-me Nhã-loló. 

 Fiz-lhe sinal que se calasse; abri sutilmente caminho, e todos me foram 

cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes 

atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os dois contendores, dois galos de 

esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em 

sangue; o peito de um e de outro estava desplumado e rubro; invadia-os o 

cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico 

acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. O Damasceno não sabia 

mais nada; o espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que 

era tempo de descer: ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A 

briga de galos era uma de suas paixões. 

 Foi nessa ocasião que Nhã-loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo 

que nos fôssemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já 

disse que o morro era então desabitado; disse-lhes também que vínhamos da 

missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol 

delicioso. E forte. Tão forte que abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do 

cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba: 

Humanitas osculou Humanitas... Foi assim que os anos me vieram caindo pelo 

morro abaixo. 

 Ao sopé detivemo-nos alguns minutos, à espera de Damasceno; ele veio daí 

a pouco rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, 

tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de dez tostões, que os 

vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos vinham sobraçados 

pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada, que 

vi logo nele o vencido; mas era engano — o vencido era o outro, que não trazia 

crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os 

apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções 

da luta; biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui 

andando, vexado; Nhã-loló vexadíssima. 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 

 Os eventos que fazem a trama do breve episódio narrado no excerto 
revelam que 

  

 as aspirações de elegância e distinção das camadas sociais médias 
e das elites cariocas oitocentistas mal se sustentavam, tendo em 
vista os laços indisfarçáveis que as ligavam ao atraso local. 

 a implantação geográfica do município da Corte forçava o convívio 
constante dos extratos sociais alto e baixo, produzindo insegurança 
e animosidade generalizadas. 

 a intensa miscigenação social e étnica da sociedade brasileira da 
época propiciava um convívio ameno e  democrático das classes 
sociais que, posteriormente, o progresso eliminou. 

 os costumes herdados da Colônia ainda não eram objeto de 
proibição e repressão, como veio a acontecer apenas na fase 
republicana. 

 a elite escravista, educada na cultura romântica, apreciava os sítios 
e cenas pitorescos, especialmente quando apresentavam 
características popularescas e vulgares. 

 
 

 Do ponto de vista dos gêneros, subgêneros e formas literárias 
mobilizados na composição do episódio narrado no excerto, verifica-se 
que boa parte dos efeitos obtidos pela narrativa origina-se da irrupção 
de um 

  

 relato de caráter realista, até cru, em meio a uma narrativa que 
tende a configurar-se como idílio. 

 acontecimento trágico, no curso de uma sequência de cenas de 
carácter épico. 

 fluxo de consciência tipicamente introspectivo, deflagrado pelo 
choque de um evento traumático. 

 conteúdo profano, em meio a uma atmosfera mística, repassada de 
sentimento religioso. 

 evento de caráter tipicamente rural, muito raro nas zonas urbanas, 
as quais constituem o pano de fundo da narrativa. 

 
 

 Embora, ao final do capítulo, o narrador se declare “vexado”, o 
sentimento dominante que ele extrai de todo o episódio vivido não é de 
constrangimento, propriamente, mas, sim, de 

  

 solidão. 

 exaltação. 

 desprezo. 

 alívio. 

 arrependimento. 
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 No período “Pois um domingo, ao descer com Nhã-loló pelo braço, não 

sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui dois anos, ali quatro, 
logo adiante cinco, de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com 
vinte anos apenas, tão lépidos como tinham sido”, as orações 
sublinhadas expressam, respectivamente, ideia de 

  

 causa e conformidade. 

 finalidade e concessão. 

 tempo e comparação. 

 modo e consequência. 

 explicação e proporção. 
 
 

 Em “Não falo dos anos. Não os sentia; acrescentarei até que os deitara 
fora” (1º. parágrafo), o trecho sublinhado pode ser substituído sem 
prejuízo para o sentido e para a correção por: 

  

 lhes tinha esquecido. 

 deles não me atentara. 

 lhes deixara de lado. 

 deles me desfizera. 

 não os atinara. 
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Texto 1 
  

O que é linguagem inclusiva e linguagem neutra? 
  

 A linguagem inclusiva ou não sexista é aquela que busca comunicar sem excluir ou invisibilizar nenhum grupo e sem alterar o idioma 
como o conhecemos. Essa linguagem propõe que as pessoas se expressem de forma que ninguém se sinta excluído, utilizando, para isso, 
palavras que já existem na língua. Um exemplo é algo que escutamos bastante hoje em dia de pessoas que começam seus discursos ou 
apresentações dizendo “Boa noite a todos e todas”. O objetivo aí é abranger tanto homens como mulheres na conversa. 
 A linguagem neutra ou não binária, embora tenha o mesmo propósito de incluir todas as pessoas, apresenta propostas para alterar o 
idioma e aqui entram, por exemplo, as novas grafias de palavras como as que mencionamos no início deste texto: amigxs, tod@s, todes. 
Os maiores defensores dessas mudanças são ativistas do movimento feminista e LGBTQIA+, que veem na nossa língua uma ferramenta a mais 
para perpetuar desigualdades. 

https://www.politize.com.br/linguagem-inclusiva-e-linguagem-neutra-entenda/. Publicado em 9 de março de 2021. Adaptado. 
   
  

*** 
   

Texto 2 
  

A língua sob pressão 
  

 A linguagem neutra está no centro de um debate político que promete ainda gerar muita polêmica e discussões acaloradas. Enquanto se 
desenvolve como uma demanda de pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino e é defendida com ardor por membros 
da comunidade LGBTQIA+, a proposta vem sendo atacada por grupos conservadores e descartada por gramáticos. Em 15 estados e no Distrito 
Federal, deputados bolsonaristas se articulam para proibir o uso da linguagem neutra nas escolas públicas e privadas. Em Santa Catarina, um 
decreto do governador Carlos Moisés (PSL) já impede que seja adotada. Os opositores da mudança alegam que precisa ser garantido aos 
estudantes o direito ao aprendizado da língua portuguesa conforme a norma culta e as orientações legais de ensino definidas com base nas 
orientações nacionais de educação e pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp), consolidado pela Academia Brasileira de Letras 
(ABL). O deputado Cabo Junio Amaral (PSL-MG) acusa as palavras sem gênero de “aberração linguística”. 
 O que está em discussão é a criação de vocábulos que não sejam masculinos ou femininos e que sejam usados para se referir a gays e lésbicas, 
por exemplo. Para isso já se propôs que o “a” e “o” fossem substituídos nos pronomes, substantivos e adjetivos neutros por “x” ou “@”, permitindo 
que, além de “ele” ou “ela”, houvesse um pronome pessoal “elx” ou “el@”. Outra ideia é que se utilize o “e” em pronomes indefinidos como “todos” 
ou “todas”, que ganhariam uma terceira forma, “todes”. 
 A ABL (Academia Brasileira de Letras), porém, que cuida da parte normativa, não tem a mesma visão, simplesmente porque a estrutura do 
português não suporta um gênero neutro, que existia no latim e persiste no alemão, mas desapareceu nas línguas neolatinas. “A gramática é 
como um edifício, você mexe na parte externa, que é a pintura, que são as palavras, mas não na estrutura, na parte interna”, afirma o filólogo 
Evanildo Bechara. 
 A imediata inviabilidade gramatical não impede que grupos engajados desenvolvam seus símbolos e que a linguagem neutra vá encontrando 
seus próprios caminhos discursivos. Apesar de contrariar as normas, ela está associada a um debate importante sobre cidadania, inclusão e 
diversidade. Mesmo que não seja adotada de maneira generalizada, ela pode ser utilizada pragmaticamente e aos poucos por grupos em defesa 
de sua identidade. 

Vicente Vilardaga, 30/07/21. Publicado no site: https://istoe.com.br/a-lingua-sob-pressao/. Adaptado. 
   
  

*** 
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Texto 3 
  

França proíbe linguagem de gênero neutro em escolas 
Segundo o Ministério da Educação, a medida atrapalha o aprendizado dos alunos e prejudica as pessoas com deficiência mental 

  

 A França proibiu a linguagem de gênero neutro em escolas do país. Segundo comunicado emitido em 6 de maio pelo Ministério da Educação, 
a escrita inclusiva não é apenas contraproducente ao movimento que visa a combater eventuais discriminações sexistas, mas também prejudicial 
à prática e à inteligibilidade da língua francesa.  
 “Ao defenderem a reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva violam os ritmos do desenvolvimento da 
linguagem de acordo com uma injunção brutal, arbitrária e descoordenada, que ignora a ecologia do verbo”, asseveram Hélène d’Encausse, 
secretária da Academia Francesa, e Marc Lambron, diretor da Academia Francesa.  
 De acordo com o documento, a igualdade entre homens e mulheres deve ser construída, promovida e garantida pelo país, mas sem sujeição 
à linguagem neutra. “Essas armadilhas artificiais são inoportunas e atrapalham os esforços dos alunos com deficiência mental admitidos no 
âmbito do serviço público”, conclui o comunicado.  

Edilson Salgueiro, 14/05/2021. Publicado no site: https://revistaoeste.com/mundo/franca-proibe-linguagem-de-genero-neutro-em-escolas/. 
   
   

*** 
   

Texto 4 
  

Aula 
  

 A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma 
classificação, e que toda classificação é opressiva: ordo quer dizer, ao mesmo tempo, repartição e cominação.  
 Jákobson mostrou que um idioma se define menos pelo que ele permite dizer, do que por aquilo que ele obriga a dizer. Em nossa Língua 
francesa (e esses são exemplos grosseiros), vejo-me adstrito a colocar-me primeiramente como sujeito, antes de enunciar a ação que, desde 
então, será apenas meu atributo: o que faço não é mais do que a consequência e a consecução do que sou; da mesma maneira, sou obrigado a 
escolher sempre entre o masculino e o feminino, o neutro e o complexo me são proibidos; do mesmo modo, ainda, sou obrigado a marcar minha 
relação com o outro recorrendo quer ao tu, quer ao vous; o suspense afetivo ou social me é recusado. Assim, por sua própria estrutura, a língua 
implica uma relação fatal de alienação. Falar, e com maior razão discorrer, não é comunicar, como se repete com demasiada frequência, é 
sujeitar: toda língua é uma reição generalizada.  
 Mas a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo 
não é impedir de dizer, é obrigar a dizer.  

Roland Barthes. Adaptado. 
  
  

*** 
   

Texto 5 
  

 É difícil para uma mulher definir seus sentimentos numa linguagem que é feita principalmente pelos homens, para expressar os deles. 
Thomas Hardy. 

  
  
O crescente emprego, em nosso meio, da "linguagem inclusiva" e da "linguagem neutra" tem gerado controvérsia não só nos meios acadêmicos mas 
também nas esferas política, institucional, religiosa e em outras. Com base nos textos aqui apresentados, bem como em outras informações que 
considere relevantes, redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: O emprego tanto da "linguagem 
inclusiva" quanto da " linguagem neutra" se justifica? 

 

 
(O texto deverá conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas.) 

 
 
 

Fim da Prova de Redação. 


