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BLOCO 2 

MATEMÁTICA 

01. Julia e Lucas estão em frente ao seu quarto de hotel, que é o quarto número 1 em um longo 

corredor cujos números dos quartos seguem a ordem dos números inteiros positivos. Julia 

começou a correr pelo corredor seguida de Lucas, de maneira que a cada 5 quartos pelos 

quais ela passava, Lucas passava por 3 quartos. Quando Julia chegou ao último quarto do 

corredor, imediatamente deu meia volta e voltou pelo corredor com a mesma velocidade. Em 

dado momento Lucas, que também sempre manteve a mesma velocidade, encontrou-se com 

Julia em frente ao quarto de número 196. O número total de quartos desse corredor, sabendo 

que é um número terminado em 1 ou 6, é 

o 216. 

o 261. 

o 281. 

o 286. 

o 291. 

 

02. Considere um número complexo z = a + bi e seu conjugado . Ao desenharmos, no plano 

complexo, todos os afixos dos complexos z, tais que z +  = 2π2
, obteremos 

o uma reta vertical paralela ao eixo imaginário. 

o uma reta horizontal paralela ao eixo real. 

o um quadrado, em que um de seus vértices é (π, – π). 

o uma circunferência de raio π e todos os pontos do seu interior. 

o apenas os pontos de uma circunferência de raio 2π. 

  



FGVS2101 • Prova 001 • 1ª Fase Página 4 
 

03. O gráfico de um polinômio de sexto grau, em que a escala entre os eixos é de 1 para 50, está 

representado a seguir. 

 

Sabe-se que o coeficiente do termo de sexto grau é 1 e que uma das raízes desse polinômio 

tem multiplicidade 2. Essa raiz é igual a 

o –3. 

o –2. 

o 1. 

o 3. 

o 4. 

 

04. Considere o polinômio P(x) = x3 – 10x2 + 14x + d, em que d é uma constante real. Se a soma 

de duas das raízes desse polinômio é igual a 8, o valor da constante d é 

o – 4. 

o –2. 

o 2. 

o 4. 

o 6. 
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05. Um garoto brinca com um conjunto de 7 blocos que podem ser inseridos em 3 hastes distintos. 

Os blocos e as hastes possuem, dois a dois, cores distintas. Na brincadeira o garoto pode 

colocar os blocos em uma ou mais hastes e a ordem dos blocos nas hastes e a cor da haste 

em que cada bloco foi colocado diferencia cada montagem feita. O número de montagens 

distintas que esse garoto poderá fazer usando os 7 blocos é 

o 30 240. 

o 105 840. 

o 181 440. 

o 211 680. 

o 236 880. 

 

06. Duas filas, uma de meninos e uma de meninas, são formadas para a entrada em um 

brinquedo. Entram nesse brinquedo 10 crianças por vez e um sorteio decide de qual fila entrará 

a criança, com 50% de chances para a fila de meninos e 50% de chances para a fila de 

meninas. Estando o brinquedo vazio, Ana, Joana e Mariana, que eram as primeiras da fila das 

meninas, foram as três primeiras sorteadas para entrar. Após o brinquedo atingir sua 

capacidade máxima, a probabilidade de estar com mais meninos do que meninas é 

o  

o  

o  

o  

o  

 

07. Em um trecho retilíneo de uma rua há 14 vagas, lado a lado, demarcadas para o 

estacionamento de carros. Os carros entram e saem aleatoriamente dessas vagas e em um 

dado momento havia 9 carros estacionados. A probabilidade, nesse momento, de não haver 

vagas vazias lado a lado é de 

o  

o  

o  

o  

o  
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08. Considere uma matriz quadrada A de ordem n e um polinômio p(x) de grau m. Um polinômio 

matricial em A é a matriz p(A) de ordem n definida por: 

p(A) = a0⋅In + a1⋅A + a2⋅A2 + … + am⋅Am, em que In é a matriz identidade de ordem n e ai, com  

0 ≤  i ≤  m, o coeficiente do termo de grau i do polinômio. De maneira resumida p(A) é a matriz 

obtida ao substituir, no polinômio, x pela matriz A e a0 pela matriz a0⋅In. Dado o polinô- 

mio p(x) = 3x2 – x + 2 e a matriz                        , o polinômio matricial em A é 

o  

o  

o  

o  

o  

 

09. Considere o seguinte sistema linear em que α e β são números reais: 

 

As soluções não triviais desse sistema serão aquelas tais que  

o α + β = 0. 

o α – β = 0. 

o α2 + β2 = 2. 

o α2 – β2 = 2. 

o α – β = 2. 
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10. Sejam A = [aij], B = [bij] e C = [cij] matrizes quadradas de ordem 3, tais que para i = 1 ou i = 2 

aij = bij = cij. Para essas matrizes, c3j = a3j + b3j para quaisquer j.  

Sabendo que det(A) = 9 e que det(B) = –5, o valor de 3 · det(2C–1) · det            é igual a 

o –90. 

o –50. 

o –10. 

o 20. 

o 60. 

 

11. Em um sistema cartesiano ortogonal, considere uma circunferência de centro C(1, 3) com uma 

corda PQ e os pontos A(1, –2) e B(5, 0) que dividem essa corda em três segmentos 

congruentes, conforme mostra a figura. 

 

O raio dessa circunferência é 

o  

o  

o  

o  

o  
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12. No sistema cartesiano, os pontos A(3, 1), B(7, 3) e D(xD, yD) são colineares e o triângulo BCD 

tem área 9, com C = (9, 7), conforme mostra a figura. 

 

O valor de xD + yD é igual a 

o 18. 

o 19. 

o 20. 

o 21. 

o 22. 

 

13. Uma parábola tem equação y2 = (–1)n ⋅ 14(x – 2), em que n é um número inteiro. O esboço do 

gráfico dessa parábola revela que sua concavidade está para a esquerda, ou seja, todos os 

pontos que representam esse gráfico estão à esquerda de uma reta x = v0, para algum v0 real. 

Nessas condições, o foco e a diretriz dessa parábola, e o número n são, respectivamente, 

o (0; 2), x = 1,5 e ímpar. 

o (–2; 0), x = 2 e par. 

o (0; 3,5), x = –2 e par. 

o (–1,5; 0), x = – 0,5 e ímpar. 

o (–1,5; 0), x = 5,5 e ímpar. 

 

14. Uma função real f é tal que f(x – 1) = 3f(x) – f(2) para todo x real. Dado que f(3) = 12, o valor de 

f(0) + f(4) é igual a 

o 40. 

o 60. 

o 80. 

o 100. 

o 120. 
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15. Um novo produto será lançado e uma campanha de telemarketing será contratada por 30 dias 

com a meta de vender 100 unidades desse produto no primeiro dia e a cada dia seguinte 

vender 8 unidades a mais do que no dia anterior. Foi definido pela campanha que o  

preço unitário em reais desse produto no dia d, com 1 ≤   d ≤   30, será calculado pela função  

p(d) =          + 50, em que n(d) é o número de produtos que se espera vender no dia d, de 

acordo com a meta. O total arrecadado pela campanha no dia em que o preço desse produto 

teve o menor valor foi 

o R$ 5.000,00. 

o R$ 5.025,00. 

o R$ 5.075,00. 

o R$ 5.125,00. 

o R$ 5.150,00. 

 

16. A solução da equação logarítmica                                 é 

o x = 3. 

o x = 6. 

o x = 12. 

o x = 24. 

o x = 72. 
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17. Fones de ouvido com cancelamento de ruído são aqueles que possuem microfones que 

captam o som ambiente e produzem uma onda sonora que “cancela” esse som, ou seja, o fone 

faz uma adição dessas ondas sonoras de maneira que a soma seja zero, dando a sensação de 

não haver sons externos ao fone. Considere que um desses fones detectou uma onda sonora 

de equação y = 4sen(2x), cujo gráfico está representado a seguir.  

 

Uma onda que o fone poderá produzir para cancelar o ruído detectado é 

o y = 4sen(2x + π). 

o y = 0,25sen(2x + π). 

o y = 2sen(x + π). 

o y = 0,25sen(0,5x + 2π). 

o y = 4sen(2x + 2π). 

 

18. No intervalo [0, 2π], a soma de todas as soluções de                                              é igual a 

o –4π. 

o –2π. 

o 0. 

o 2π. 

o 4π. 
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19. Um triângulo isósceles ABC e um triângulo retângulo ADC têm um lado em comum, conforme 

mostra a figura. 

 

Sendo               , o valor de sen α é 

o  

o  

o  

o  

o  
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20. Em uma malha quadriculada cada quadrículo tem 1 cm de lado. Um triângulo e um retângulo 

foram desenhados nessa malha com vértices nas intersecções dos quadrículos, conforme 

mostra a figura. 

 

A área do quadrilátero em destaque, cujos vértices são os pontos de intersecção entre os lados 

do retângulo e os lados do triângulo, é 

o  

o  

o  

o  

o  
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21. No plano, as circunferências λ1, de raio 5 cm, e λ2 têm o mesmo centro O. A e B são pontos  

de λ1 tais que                                                  é tangente a λ2 no ponto T, conforme mostra a 

figura. 

 

 

As medidas de        e        são, respectivamente, 14 cm e 12 cm e        é 1 cm maior que      

Sendo        um diâmetro de λ1 e usando a aproximação π = 3, a área destacada na figura vale 

o 16 cm2. 

o 15 cm2. 

o 14 cm2. 

o 12 cm2. 

o 9 cm2. 

 

22. A área de um polígono regular pode ser calculada pela fórmula            , em que P é o perímetro 

e a é o apótema do polígono. Em um decágono regular, uma de suas diagonais forma ângulos 

retos com seus lados, conforme mostra a figura. 

 

Sendo 100 cm2 a área desse decágono, a área do pentágono destacado vale 

o 20 cm2. 

o 25 cm2. 

o 30 cm2. 

o 35 cm2. 

o 40 cm2. 
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23. De uma folha retangular de papel de medidas 60 cm por 40 cm serão recortados quatro cantos, 

de maneira a ser possível construir um paralelepípedo reto-retângulo de área total 1 698 cm2, 

conforme mostra a figura. 

 

Nessas condições o valor de x é 

o 6 cm. 

o 7 cm. 

o 8 cm. 

o 9 cm. 

o 10 cm. 

 

24. O rombicosidodecaedro é um sólido formado por 62 faces, todas polígonos regulares. Cada 

vértice do rombicosidodecaedro é um vértice em comum de dois quadrados, um triângulo e um 

pentágono. O número de faces quadradas no rombicosidodecaedro é 

o 24. 

o 28. 

o 30. 

o 32. 

o 36. 
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25. Em um paralelepípedo reto-retângulo está inscrita uma pirâmide de base pentagonal. Dois 

vértices dessa pirâmide são os vértices de uma das arestas do paralelepípedo e os outros 

quatro vértices são os pontos médios das arestas da base do paralelepípedo, conforme mostra 

a figura. 

 

O volume dessa pirâmide é 

o 25 cm3. 

o 30 cm3. 

o 35 cm3. 

o 40 cm3. 

o 45 cm3. 
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26. As distâncias, em km, entre a residência e o trabalho de um grupo de trabalhadores foram 

representadas em um histograma. 

 

Para determinar a mediana desse conjunto de dados foi traçada uma reta vertical que dividiu o 

histograma em uma região à esquerda e uma região à direita, de maneira que a área dessas 

regiões fosse a mesma. O valor da mediana dessas distâncias corresponde à abscissa da reta 

construída, que é aproximadamente  

o 10,9 km. 

o 11,5 km. 

o 12,9 km. 

o 13,0 km. 

o 14,5 km. 

 

27. Em uma academia 40 praticantes de halterofilismo marcaram em uma planilha o maior peso 

que conseguiram levantar em um sábado e calcularam a média aritmética desses pesos, 

obtendo o valor de 55 kg. No domingo, alguns praticantes conseguiram levantar 10 kg a mais 

do que o maior peso que tinham conseguido no dia anterior e os demais só conseguiram 

igualar a marca do sábado, de maneira que no domingo a média aritmética dos maiores pesos 

levantados pelas 40 pessoas foi 57 kg. O número de praticantes que conseguiram superar a 

marca do sábado foi 

o 4. 

o 5. 

o 6. 

o 7. 

o 8. 
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28. Considere os seguintes comandos de uma linguagem de programação natural: 

• def atribui um valor a uma variável, por exemplo, def n = 5 atribui o valor 5 à variável n. 

• n++ aumenta em uma unidade o valor da variável n, por exemplo, se n = 0 e o comando 
n++ é executado, o valor de n passa a ser 1. 

• x = 3x + 1 altera o valor da variável x para o resultado da expressão 3x + 1, por exemplo 
se x = 7 e o comando x = 3x + 1 é executado, o valor de x passa a ser 22, pois 3⋅7 + 1 = 22. 

• x = x/2 altera o valor da variável x para a sua metade, por exemplo se x = 8 e o comando  
x = x/2 é executado, o valor de x passa a ser 4, pois a metade de 8 é 4. 

Considere o seguinte programa escrito nessa linguagem natural: 

def n = 0 

def x = 52 

repita os comandos entre chaves enquanto o valor da variável x for 

diferente de 1 

{ 

  n++ 

  se x for ímpar execute x = 3x + 1 

  se x for par execute x = x/2  

} 

 

Ao término da execução desse programa o valor da variável n será 

o 8. 

o 9. 

o 10. 

o 11. 

o 12. 

 

29. Sejam x e y dois algarismos e considere todos os números da forma 34x981y, em que y é a 

unidade desse número e x é a dezena de milhar. Sabendo que 34x981y é divisível por 12, o 

total de números dessa forma é 

o 4. 

o 5. 

o 6. 

o 7. 

o 8. 
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30. Uma via será enfeitada com triângulos equiláteros de lados 1,88 m e 2,68 m. Os dois primeiros 

triângulos a serem colocados, um de cada tamanho, terão um vértice em comum e todos os 

triângulos terão dois lados sobrepostos, sendo que um dos lados estará sobre uma reta, 

conforme mostra o padrão da figura. 

 

Os triângulos serão colocados até que outros dois triângulos de tamanhos diferentes tenham 

um vértice em comum, de maneira que não haverá triângulos nem à esquerda do primeiro 

vértice em comum, nem à direita do segundo vértice em comum. O total de triângulos que 

serão utilizados para enfeitar essa via será 

o 110. 

o 111. 

o 112. 

o 113. 

o 114. 
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BLOCO 3 

GEOGRAFIA 

01. Quarenta anos depois de algumas reformas, mais de 800 milhões de pessoas saíram da 

pobreza, mas, ao mesmo tempo, o coeficiente de Gini subiu 15 pontos entre 1990 e 2015. 

Essas transformações favoreceram o progresso do setor privado, mas o Estado mantém um 

controle direto sobre boa parte da economia — o setor público representa por volta de 30% —, 

um exemplo de capitalismo de Estado. 
(https://diplomatique.org.br, 01.07.2021. Adaptado.) 

O excerto reúne características 

o da Índia, a partir da instalação de tecnopolos e de investimentos em alta tecnologia.  

o do Reino Unido, a partir da saída da União Europeia e da inserção da política de bem-estar 

social. 

o da Rússia, a partir da planificação da economia e da abertura do sistema político-

administrativo. 

o do Japão, a partir da reconstrução pós-Segunda Guerra e dos investimentos norte-americanos. 

o da China, a partir da liberalização econômica e da introdução da economia de mercado. 

 

02. A partir do início do século XX, o processo de alienação do trabalho intensificou-se com uma 

nova organização do processo produtivo, denominada 

o automação, que substituiu a força de trabalho humana por equipamentos. 

o fordismo, que introduziu nas fábricas as linhas de montagem.  

o telemática, que integrou diferentes formas de comunicação. 

o toyotismo, que permitiu a customização de mercadorias. 

o desregulamentação, que eliminou normas trabalhistas. 
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03. Analise o mapa. 

Desmatamento líquido1 no comércio de cada país, 2013 

 
(https://ourworldindata.org. Adaptado.) 

1 desmatamento líquido: diferença entre o desmatamento importado e o desmatamento exportado. 

Considerando conhecimentos sobre o comércio mundial e sabendo que, quanto maior o 

desmatamento líquido, maior é o desmatamento promovido em outros países, afirma-se que 

o o alto índice de desmatamento líquido está relacionado com a importação de produtos 

biotecnológicos. 

o o baixo índice de desmatamento líquido está relacionado com a exportação de produtos 

manufaturados. 

o o alto índice de desmatamento líquido está relacionado com a importação de produtos 

agrícolas. 

o o baixo índice de desmatamento líquido está relacionado com a importação de produtos 

minerais. 

o o alto índice de desmatamento líquido está relacionado com a exportação de produtos 

bioenergéticos. 
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04. O planeta que está ficando cada vez mais desigual. Nos últimos 40 anos, a concentração de 

renda só cresceu com a globalização. Tanto é assim que atualmente nenhum país tem maior 

desigualdade que a África do Sul. O país, por ironia, viu crescer a desigualdade após o fim do 

Apartheid. 
(www.uol.com.br/ecoa. Adaptado.) 

Um dos motivos para o crescimento da desigualdade na África do Sul, mesmo com o fim do 

Apartheid, foi 

o a abertura de seu mercado para o exterior, o que beneficiou as elites econômicas. 

o o envio de capitais por instituições de ajuda humanitária, o que privilegiou apenas pequena 

parcela da população. 

o a interrupção das relações comerciais colonialistas, o que causou seu desamparo econômico. 

o o imperativo por investimentos em logística, o que desviou recursos antes destinados ao 

combate da segregação social. 

o a reapropriação de terras pelo novo governo instituído, o que desalojou populações tradicionais 

no campo. 

 

05. Examine a imagem. 

 
(www.oeco.org.br, 06.08.2017.) 

A imagem faz referência  

o à ocupação de terras abandonadas por agricultores. 

o aos acordos de posse de terras com agricultores familiares. 

o à proteção de terras importantes para o Estado. 

o à pratica de ocupar terras de forma ilegal. 

o aos contratos de trabalho na terra de forma temporária. 
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06. As superintendências de desenvolvimento regional tinham como objetivo diminuir as 

desigualdades e promover maior integração do território brasileiro. Um mecanismo utilizado 

pelas superintendências para cumprir esses objetivos foi 

o a concessão de incentivos fiscais, o que permitiu, por exemplo, a criação da Zona Franca de 

Manaus. 

o o deslocamento da fronteira agroecológica, o que permitiu, por exemplo, o maior acesso da 

mecanização aos campos. 

o a criação de áreas geoeconômicas, o que permitiu, por exemplo, a concentração da produção 

industrial. 

o o incentivo da produção agrícola familiar, o que permitiu, por exemplo, a maior proximidade 

entre o produtor e o consumidor. 

o a expansão da malha de transportes, o que permitiu, por exemplo, a construção de Brasília. 

 

07. Analise o mapa. 

 
(http://g1.globo.com, 20.02.2014. Adaptado.) 

As linhas destacadas no mapa correspondem a 

o rotas migratórias para os deslocamentos diários às metrópoles. 

o eixos energéticos para a distribuição de energia eólica. 

o rotas informacionais para a expansão do acesso à internet. 

o eixos ecológicos para a estimular a preservação ambiental. 

o rotas ferroviárias para o escoamento da produção de minérios. 
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08. Nas décadas de 1950 e 1960 houve aumento da razão de dependência, chegando a 90 

dependentes para cada 100 pessoas em idade ativa. A partir de 1970, a razão de dependência 

começa a cair continuamente até chegar ao nível de 50 dependentes para cada 100 indivíduos 

em idade ativa no período de 2010 a 2030. Esta menor carga de dependência é denominada 

na literatura de Janela de Oportunidade ou Bônus Demográfico. 
(José Eustáquio D. Alves. A transição demográfica e a janela de oportunidade, 2008. Adaptado.) 

As informações sobre a população brasileira, apresentadas no excerto, relacionam-se 

o à diminuição do êxodo rural. 

o ao aumento do desemprego estrutural. 

o à queda da taxa de fecundidade. 

o ao incremento da taxa de mortalidade. 

o à redução do número de idosos. 

 

09. O clima mais ameno encontrado na costa Atlântica da Europa, especialmente nos litorais da 

Irlanda, da Grã-Bretanha e do sul da Escandinávia, está relacionado à 

o longitude em relação à Linha do Equador, que proporciona menores índices de albedo para a 

região. 

o corrente marítima quente do Golfo, que oferece calor e umidade para as massas de ar ao longo 

de sua área de atuação. 

o proximidade com a zona térmica equatorial, que garante um regime de insolação mais intenso 

ao longo das estações do ano. 

o corrente marítima fria de Humboldt, que transfere suas características ao ser impulsionada pela 

força eólica junto à superfície. 

o ocorrência de fenômenos climáticos extremos, que reduzem aspectos como pressão 

atmosférica e altimetria locais. 
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10. Leia o excerto e examine o mapa. 

Oito províncias respondem pela produção doméstica de um determinado recurso natural no 

Brasil, que é encontrado nas bacias do Solimões, Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, 

Recôncavo, Espírito Santo, Campos e Santos. Sua formação geológica remonta à era 

paleozoica a partir de material mineral acumulado no período Devoniano. 

 
(Edison J. Milani e Laury M. de Araújo. www.cprm.gov.br, 2003. Adaptado.) 

O excerto e as províncias destacadas no mapa referem-se à produção de 

o manganês. 

o xisto betuminoso. 

o sal marinho. 

o petróleo. 

o minério de ferro. 
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11. Examine o esquema, com medidas que auxiliam no controle de um dado evento. 

 
(Antonio José T. Guerra. Geomorfologia urbana, 2011. Adaptado.) 

O evento que envolve tais medidas de controle corresponde 

o ao desmatamento em zonas periurbanas. 

o à poluição de aquíferos em áreas de recarga. 

o às enchentes em áreas urbanas. 

o à intermitência de rios em regiões áridas. 

o ao preparo dos solos para o cultivo em áreas rurais. 
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12. Analise o mapa. 

 
(http://flexquest.ufrpe.br. Adaptado.) 

O mapa analisado caracteriza 

o um estudo de impacto ambiental para subsidiar políticas de concessão territorial, objetivando a 

chegada de recursos oriundos de organizações ambientais internacionais. 

o uma nova proposta de regionalização política ao país, propondo redefinir os limites da região 

Norte a partir da homogeneidade observada no uso e na ocupação do solo. 

o um projeto de flexibilização da estrutura fundiária em regiões de interesse ecológico, buscando 

readequar as necessidades locais à preservação do meio ambiente. 

o uma compartimentação do território segundo as suas potencialidades e as suas restrições, 

visando ao desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. 

o um plano de desconcentração produtiva para atividades rurais, estimulando o avanço da 

fronteira agrícola em áreas economicamente subexploradas. 

 

13. Alguns países do mundo têm colocado em prática a construção de uma “grande muralha 

verde”, que envolve medidas como o reflorestamento, a criação de sistemas agroflorestais, a 

criação de terraços e o conserto de dunas. O objetivo dessa intervenção é 

o frear o avanço da desertificação. 

o diminuir a incidência de laterização. 

o melhorar a ação da calagem. 

o manter a salinização do solo. 

o corrigir a acidez do solo. 
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14. A termodinâmica adquire um valor paradigmático universal. A Terra é como uma máquina 

térmica. Assim, além do reservatório, o funcionamento das máquinas a fogo requer o que se 

poderia chamar de um “escoadouro”, que não é outra coisa senão a atmosfera terrestre que 

deve desempenhar o papel de “um poço frio” e de receptáculo do calor transmitido aos motores 

pela “fonte quente” dos fornos e caldeiras. Mas, ao mesmo tempo em que a máquina a fogo 

funciona entre esse diferencial de temperaturas, ela trabalha também para reduzir essa 

diferença. 
(Franck-Dominique Vivien. Economia e ecologia, 2011. Adaptado.)  

O excerto apresenta a problemática 

o da ação dos raios ultravioletas na estratosfera. 

o do balanço energético da radiação solar. 

o da ação corrosiva da chuva ácida. 

o do aquecimento por irradiação da troposfera. 

o da intensificação antrópica do efeito estufa. 
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15. Analise a imagem e o texto, que ilustram um experimento. 

 
(http://maths.ac-creteil.fr. Adaptado.) 

1º passo: colocar uma estaca de 1 metro no chão, ao meio-dia, na cidade A. 

2º passo: medir o comprimento da sombra projetada no chão. 

3º passo: repetir os passos 1 e 2 na cidade B, localizada na mesma longitude da cidade A. 

4º passo: medir a distância entre as cidades A e B. 

5º passo: fazer os cálculos. 

 (https://canaltech.com.br, 15.03.2019. Adaptado.) 

Por meio desse experimento, será possível calcular 

o a variação altimétrica entre as cidades A e B. 

o o valor da circunferência da Terra. 

o a espessura da crosta terrestre. 

o o perfil topográfico da Terra. 

o a hora oficial nas cidades A e B. 
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HISTÓRIA 

16. O que se produziu ao mesmo tempo que a invenção da escrita? O que a acompanhou? O que 

pode tê-la condicionado? Com respeito a isso, pode-se fazer uma constatação: o único 

fenômeno que parece sempre e em todos os lugares ligado à aparição da escrita, não somente 

no Mediterrâneo oriental, mas na China proto-histórica e mesmo nas regiões da América onde 

esboços de escrita aparecem antes da conquista, é a constituição de sociedades 

hierarquizadas, de sociedades compostas de senhores e escravos, de sociedades que utilizam 

uma certa parte de sua população para trabalhar em benefício da outra parte.    
(Georges Charbonnier. Arte, linguagem, etnologia: entrevistas com Claude Lévi-Strauss, 1989.) 

Lévi-Strauss fez algumas perguntas a respeito das condições do aparecimento da escrita e 

comparou as formações sociais nas quais ela se originou. Em seguida, concluiu que a escrita  

o surgiu simultaneamente às primeiras manifestações artísticas conhecidas da humanidade.  

o relacionou-se necessariamente com o nascimento dos cultos das deusas da fertilidade.  

o pressupôs a constituição do Estado no quadro de uma economia de produção de excedentes.  

o pacificou as relações entre os povos com a fiscalização dos indivíduos por meio de códigos de 

leis.  

o transformou a economia de coleta de produtos naturais em uma intervenção efetiva na 

natureza.  
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17. Observe a escultura em mármore de Augusto, primeiro imperador romano, que governou de  

27 a.C. a 14 d.C.  

 
(www.museivaticani.va) 

A escultura de Augusto, antes chamado de Caio Otávio,  

o apresenta o governante de um império centralizado em posição de equilíbrio racional.    

o vincula a cultura política romana aos mecanismos das decisões coletivas da democracia 

ateniense.  

o expressa o ideal clássico do homem de Estado como indivíduo desprovido de bens materiais.   

o exprime formalmente as turbulências sociopolíticas de um extenso império multicultural.  

o representa a tolerância do império para com as religiões monoteístas do Mediterrâneo oriental. 
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18. Entre a arte cisterciense do século XII e a pintura calvinista e jansenista do XVII, e passando 

pela vaga de oposição às cores dos inícios da Reforma, não há ruptura, mas, ao contrário, um 

discurso único: a cor é fardo, luxo, artifício, ilusão. Ela é vã porque é matéria; ela é perigosa 

porque ela afasta do verdadeiro e do bem; ela é culpável porque ela tenta seduzir e enganar. A 

esse respeito, São Bernardo e Calvino empregam, mais ou menos, as mesmas palavras.  
 (Michel Pastoureau. Bleu, histoire d´une couleur, 2000. Adaptado.) 

As considerações sobre as cores no interior dos diversos movimentos de reforma do 

cristianismo  

o demonstravam o emprego das imagens como recurso para a propagação das religiões 

monoteístas.  

o insistiam na necessidade de reorientação da existência do fiel para os textos sagrados.  

o configuravam uma crítica religiosa aos faustos das cortes monárquicas. 

o entendiam a vida monástica como o caminho seguro para a salvação da humanidade.  

o postulavam a teoria do livre arbítrio como o fundamento da concepção cristã do universo.  

 

19. É inevitável que, nesse processo de adaptação, o indígena se torne seu principal iniciador e 

guia. Ao contato dele, os colonos, atraídos para um sertão cheio de promessas, abandonam, 

ao cabo, todas as comodidades da vida civilizada. O simples recurso às rudes vias de 

comunicação, abertas pelos naturais do país, já exige uma penosa aprendizagem, que servirá, 

por si só, para reagir sobre os hábitos do europeu e de seus descendentes.  
(Sérgio Buarque de Holanda. Monções, 1989.) 

Nos séculos XVI e XVII, a colonização europeia do planalto de Piratininga  

o baseou-se na economia agroexportadora com a utilização extensiva da mão de obra indígena 

abundante no litoral da capitania.  

o estendeu ao longo de trilhas milenares uma rede de cidades sustentadas pelas explorações de 

metais preciosos como ouro e prata.  

o emancipou-se prematuramente das restrições impostas pelo domínio político-econômico da 

metrópole portuguesa.   

o implicou a transformação da cultura do colonizador português em decorrência das exigências 

da exploração do meio geográfico. 

o aproveitou a facilidade de escoamento de produtos em rios navegáveis para a criação de gado 

em grandes propriedades. 
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20. Os nativos americanos estavam isolados, vivendo em condições relativamente saudáveis. 

Quando os europeus invadiram, trazendo consigo suas doenças endêmicas, as populações 

nativas não contavam com nenhuma proteção de qualquer das imunidades adequadas. [...] 

Pouco tempo depois, a África começou a enviar suas doenças tropicais diretamente às terras 

litorâneas da América. A febre amarela chegou com os navios de escravos.  
(Nicolás Sanchez-Albornoz. “A população da América espanhola colonial.” In. Leslie Bethell (org.). 

História da América Latina: a América Latina colonial, vol. II, 1999.) 

O texto descreve um aspecto essencial do processo da colonização europeia da Idade 

Moderna, que   

o impediu a extração de riquezas minerais por falta de mão de obra.  

o revelou o emprego de armas bacteriológicas contra os índios rebeldes. 

o facilitou a conquista de povos pré-colombianos, principalmente nas regiões muito povoadas.  

o restringiu a ocupação europeia do novo continente às faixas litorâneas.  

o implicou a transferência de trabalhadores assalariados para a América. 

 

21. Beneficiados pela aquisição de capacidade tributária, legislativa e coercitiva, os grupos 

regionais acabaram por aceitar, em certo grau, os novos padrões de comportamento político 

impostos pelo Estado. Fosse para atender a demandas específicas da região como, por 

exemplo, a necessidade de estradas, fosse para satisfazer anseios generalizados, [...] os 

grupos regionais acabaram envolvendo-se de fato na construção do Estado nacional. 
 (Miriam Dolhnikoff. “Elites regionais e a construção do Estado nacional”.  

In: István Jancsó (org.). Brasil: formação do Estado e da Nação, 2003.) 

O texto menciona as relações entre os grupos sociais das províncias com o poder monárquico 

brasileiro ao longo do século XIX, acentuando   

o a distribuição conveniente de poderes entre membros de uma elite escravista.  

o a natureza opressiva do poder central sobre os políticos provinciais.  

o a manutenção do equilíbrio político devido ao uso comedido do poder moderador.   

o a predominância do direito costumeiro nos vínculos políticos interprovinciais.   

o a extensão às províncias do direito de constituição de governos autônomos. 
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22. O único inocente é aquele que não tem imputação, e que fez apenas uma travessura de 

criança, levado pelo instinto da amizade. Eu o corrijo, fazendo do autômato um homem; 

restituo-o à sociedade, porém expulso-o do seio de minha família e fecho-lhe para sempre a 

porta de minha casa. (a Pedro) Toma: é a tua carta de liberdade, ela será a tua punição de hoje 

em diante, porque as tuas faltas recairão unicamente sobre ti. [...] Livre, sentirás a necessidade 

do trabalho honesto e apreciará os nobres sentimentos que hoje não compreendes.   
 (José de Alencar. O demônio familiar, 2003.) 

O Demônio familiar é uma comédia de costumes escrita em 1857. No enredo, as relações entre 

famílias brancas senhoriais do Rio de Janeiro são conturbadas pelas astúcias e intrigas de 

Pedro, “moleque escravo” do personagem Eduardo. A comédia encerra-se com as palavras de 

Eduardo sobre os malefícios sociais da escravidão e sobre a forma de solucioná-los, com  

o a adoção de leis abolicionistas sem indenizações dos proprietários de escravos. 

o a aculturação da população negra por meio de políticas estatais de alfabetização.  

o a manutenção exclusiva do trabalho escravo nas empresas de produção agrícola.  

o a miscigenação de escravos alforriados com a população de origem europeia.    

o a moralização da mão de obra por meio da disciplina do trabalho assalariado.  

 

23. A produção industrial de têxteis brasileiros cresceu sistematicamente do século XIX até 1923, e 

então diminuiu durante o restante da década de 1920. A produção diminuía na fase de 

expansão das exportações e aumentava quando ocorriam choques adversos no setor de 

exportação, sobretudo do café. 
 (Francisco Vidal Luna e Herbert S. Klein. História econômica e social do Brasil: 

 o Brasil desde a república, 2016. Adaptado.) 

Esse descompasso no crescimento da produção nos dois setores da economia brasileira devia-

se à correlação entre 

o o aumento dos lucros na grande empresa agrícola e a aplicação de capitais líquidos industriais 

nas atividades de maior rendimento monetário.  

o a diminuição de rentabilidade na produção econômica tradicional e a política governamental de 

proteção industrial.  

o os lucros empresariais elevados e o deslocamento da mão de obra especializada para os 

setores econômicos potencialmente mais dinâmicos. 

o a perda do poder de compra dos latifundiários agrícolas e a expansão do mercado consumidor 

de produtos nacionais de baixa qualidade.  

o a entrada de divisas na economia do país e a possibilidade de aquisição de mercadorias 

estrangeiras.  
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24. O governo fascista de Benito Mussolini assinou com o Papado, em 1929, o Tratado de Latrão, 

que  

o transferia para a organização eclesiástica a estrutura administrativa do regime totalitário 

italiano.  

o entregava à burocracia do Vaticano o controle da rede púbica de ensino secundário do país.  

o inaugurava na história do Ocidente europeu a sagração religiosa do poder político do Estado. 

o procurava superar o conflito entre Estados resultantes do processo de unificação política da 

Itália.  

o instituía a política das duas espadas com a abdicação do poder temporal pela Igreja católica.  

 

25. No tópico mais importante, [Getúlio Vargas] acompanhou a maioria liderada por Washington na 

resolução que equiparou o eventual controle de um país das Américas por um regime 

comunista a uma ameaça a todos os países das Américas. Dois meses antes do suicídio de 

Vargas, em 24 de agosto de 1954, o Brasil apoiou a invasão contra o governo esquerdista da 

Guatemala, numa operação montada pelo governo americano, e sustentou no Conselho de 

Segurança da ONU, a posição dos Estados Unidos.   
 (Rubens Ricupero. A diplomacia na construção do Brasil, 2017. Adaptado.)  

A diretriz das relações exteriores do governo de Getúlio Vargas (1951–1954) nas Américas 

o garantia o apoio de organizações políticas nacionais conservadoras à sua política trabalhista.  

o resultava do reconhecimento pelo governo norte-americano do protagonismo do Brasil na 

América Latina. 

o ocorria em uma conjuntura internacional tensa caracterizada pela divisão dos países entre 

superpotências nucleares.   

o ajustava-se ao discurso governamental de união necessária dos países do Terceiro Mundo 

contra a exploração colonialista.  

o revelava a neutralidade brasileira frente às disputas dos países industrializados  pelos 

mercados da América do Sul.   
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26. Apesar da convicção de comentaristas contemporâneos de que a maioria dos jovens franceses 

era despolitizada, estudantes acalentavam queixas que, se não eram convencionalmente 

“políticas”, poderiam rapidamente converter-se em políticas. Uma fonte de ressentimento era a 

proibição de que estudantes do sexo masculino e do sexo feminino visitassem os halls de 

dormitórios uns dos outros à noite. Isso vinha provocando protestos esporádicos em vários 

campi. Mais velha do que a massa de estudantes, havia também uma minoria de líderes 

estudantis altamente politizados pela Guerra da Argélia.   
 (Julian Jackson. Charles de Gaulle: uma biografia, 2020.) 

A revolta estudantil de maio de 1968 na França, apesar de ter se propagado para fora do país, 

foi provocada por fatores particulares à sociedade francesa, tais como: 

o a escassez de oferta de trabalho para os estudantes universitários recém-formados e a lentidão 

do desenvolvimento industrial do país.  

o a permanência dos símbolos dos movimentos revolucionários franceses nos meios estudantis e 

a consolidação de um regime político autoritário. 

o a diminuição progressiva do número de estudantes de nível superior e a falta de investimento 

estatal nas universidades.  

o a emergência de uma consciência de autonomia nacional na massa estudantil e a submissão 

da política exterior francesa ao bloco capitalista.  

o a revolução dos costumes ao longo de um período de crescimento econômico e a agitação 

político-social na conjuntura de crise do colonialismo.  

 

27. A velha aposta no crescimento econômico e num futuro promissor para o Brasil assumia, 

então, a forma de uma crença cega na capacidade individual de “fazer a diferença” contra 

todos os prognósticos, algo que o jovem presidente [Collor de Mello] já havia transformado em 

sua marca pessoal. [...] A promessa de modernização mais uma vez se encarnava no fascínio 

pela indústria e suas máquinas maravilhosas. Para quem não lembra, a vinheta da propaganda 

política do então candidato Collor mostrava um trem em marcha acelerada rumo ao progresso.  
(Maria Eduarda da Mota Rocha.  A nova retórica do capital: a publicidade brasileira em tempos neoliberais, 2010.) 

O projeto de modernização  

o revestia-se da ideologia da iniciativa criativa dos agentes econômicos. 

o insistia na necessidade da atuação do Estado como gestor econômico. 

o garantia a proteção exclusiva dos setores nacionais de alta tecnologia. 

o pressupunha a extensão do sistema de proteção social aos trabalhadores.  

o distinguia-se na conjuntura  internacional do final da década de 1980.  
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28. Observe a escultura em gesso “Deusa da Democracia” instalada na Praça Tian´anmen em 

Pequim, em 30 de maio de 1989. 

 
(www.dailysignal.com) 

 
(http://animprobablelife.com) 

A escultura integrava o movimento estudantil na China e 

o expressava o programa da revolução socialista liderada pelo Partido Comunista de Mao Tsé-

tung.  

o alegorizava o ideal da liberdade em consonância com monumentos internacionalmente 

conhecidos.  

o reiterava formalmente as imagens de conteúdos políticos nacionalistas dos governantes 

chineses.    

o comprovava o apoio da política externa norte-americana aos movimentos de contestação no 

país.  

o metaforizava o projeto de união dos povos orientais em torno das noções de liberdade da 

burguesia ocidental. 
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29. Observe a escultura em aço inoxidável “Virando o mundo de cabeça para baixo” do artista 

indiano Anish Kapoor.  

 
 (https://anishkapoor.com) 

A escultura está instalada na frente do Museu de Israel em Jerusalém desde 2010 e, como 

toda obra de arte, exprime significados múltiplos e, até mesmo, antagônicos. Porém, analisada 

na perspectiva da história recente do Oriente Médio, é possível lhe atribuir  

o a comprovação de uma paz duradoura entre crenças religiosas diferentes nos últimos 

decênios.  

o a sugestão, com a projeção do céu na base do monumento, da força material das religiões 

monoteístas nos conflitos políticos locais.  

o a manifestação otimista das facilidades da vida humana nos reflexos da fertilidade do solo na 

parte superior da instalação.  

o a utilização da forma simétrica da ampulheta como denúncia da ausência de razões 

econômicas para os conflitos regionais.  

o a oposição da forma tridimensional, por meio das imagens espelhadas, ao espaço de sua 

instalação.  
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30. Um relatório recém-publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) analisou o desempenho de países em seis tecnologias 

transversais consideradas estratégicas para o futuro da indústria — inteligência artificial e 

robótica, biotecnologia, energia, materiais, nanociência e nanotecnologia, e optoeletrônica — e 

mostrou que o Brasil não está conseguindo acompanhar esse esforço global. [...] O 

desempenho brasileiro foi um pouco melhor em biotecnologia. [...] Para Carlos Alberto Moreira 

Filho, professor da Faculdade de Medicina da USP, “a performance brasileira se deve mais a 

pesquisas em áreas de interesse da agroindústria — como controle biológico de pragas, 

melhoramento genético de cultivares.” 
 (Rodrigo de Oliveira Andrade. “Alicerce para inovar”. Revista Pesquisa FAPESP, agosto de 2021.) 

Os resultados apresentados pelo estudo  

o assinalam o descompasso das pesquisas científicas com as condições econômicas.   

o confirmam o controle direto das pesquisas universitárias pelos  agroexportadores. 

o reafirmam a precedência do saber científico sobre as estruturas econômicas. 

o revelam a configuração inovadora do setor mais dinâmico da economia brasileira. 

o demonstram o processo irreversível do desmonte industrial brasileiro. 
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BLOCO 4 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01. Examine a tirinha de Jean Galvão, publicada em sua conta no Instagram em 26.11.2020. 

 

a) O que é um pleonasmo? Identifique o pleonasmo que ocorre na tirinha. 

b) Cite outro recurso expressivo que também contribui para o efeito de humor da tirinha. Justifique 

sua resposta. 
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02. Leia o trecho inicial do artigo “Desemprego, desalento e informalidade”, do sociólogo José 

Pastore. 

Como pode o Brasil se livrar desses três graves problemas? É a pergunta que mais recebo 

de estudantes e jornalistas. Infelizmente, não existe uma bala de prata. O emprego de hoje 

reflete o investimento de ontem. E, nos dias atuais, o Brasil investe apenas 15% do PIB, o que 

é irrisório para atender às necessidades de trabalho. 

Mas, mesmo na retomada dos investimentos, especula-se sobre o impacto das tecnologias 

poupadoras de mão de obra. Sabe-se que elas destroem e criam empregos. Entretanto, as 

novas vagas só podem ser aproveitadas por trabalhadores que têm a qualificação exigida por 

elas. 

Esse ajuste não é trivial. O Brasil possui poucos empregos e trabalhadores de alta 

qualidade. A maioria dos atuais postos de trabalho está em setores que requerem uma 

qualificação limitada: commodities, comércio e serviços simples, transporte e, marginalmente, 

indústria. Bem diferente é a matriz econômica da Alemanha, por exemplo, que exporta 50% do 

PIB em bens e serviços de alta tecnologia. Ou seja, exporta ideias, pesquisa e ciência que, em 

última análise, estão na cabeça dos trabalhadores. 
(José Pastore. “Desemprego, desalento e informalidade”. O Estado de S.Paulo , 26.08.2021.) 

a) Explique o sentido atribuído pelo autor à expressão “bala de prata” (1º parágrafo). 

b) Reescreva a frase “Sabe-se que elas destroem e criam empregos.” (2º parágrafo), transpondo-

a para a voz passiva e substituindo o pronome “elas” pelo seu referente. 

 

Leia o trecho do ensaio “Economia e Felicidade”, do economista Eduardo Giannetti, para 

responder às questões de 03 a 05. 

Os gregos antigos inscreveram no templo de Apolo, na ilha de Delfos, a máxima que 

sintetiza o princípio da moderação: “Nada em excesso”. As instâncias da sabedoria apolínea 

abundam. A ética desligada da ciência é vazia; a ciência desligada da ética é cega. A intuição 

sem lógica é dogmática; a lógica sem intuição é eunuca. A criação apartada da tradição é 

caótica; a tradição apartada da criação é estéril. A liberdade sem disciplina é suicida; a 

disciplina sem liberdade é deserta. O sonho desprovido de senso prático naufraga; o senso 

prático privado de sonho não zarpa. O ideal não é, portanto, a polaridade excludente — 

“competição ou solidariedade” —, mas o arco teso da conjunção: “competição e solidariedade”. 

Mas é preciso também lembrar, por fim, que o princípio da moderação aloja uma 

curiosíssima contradição lógica. Como economista e adepto da racionalidade, defendo o 

equilíbrio, a prudência e o autocontrole como elementos centrais de um viver bem conduzido. 

O cálculo dos meios e a análise criteriosa dos fins são ferramentas do agir consequente. O 

caminho da ruptura, da entrega apaixonada e do impulso irrefletido revela-se, com frequência, 

o atalho mais curto para o desastre e arrependimento. Juízo míope, agir descomedido. 

O que acontece, entretanto, quando aplicamos o “nada em excesso” apolíneo a si mesmo? 

Algo surpreendente: a moderação da moderação! Do ponto de vista da melhor vida, pecar pelo 

excesso de moderação pode revelar-se tão fatal quanto pecar pela falta dela. Pois uma vida 

pautada pela aplicação uniforme do “nada em excesso” leva a um viver insípido e defensivo. 
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O que esperar, afinal, de uma existência imune à entrega, ao arrebatamento e às apostas 

no imponderável? De uma existência reta, em que toda exaltação entusiástica e toda 

concentração de valor é suspeita? Nenhum desastre, é certo, mas também nada além de uma 

cinza mediocridade e tépido viver. Como dizia o ultrarracionalista Sócrates no Fedro de Platão, 

“as nossas maiores bênçãos nos vêm mediante a loucura.” “Sem a loucura”, acrescenta 

Fernando Pessoa, “que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria.” 

Quando a criação do novo está em jogo, nada mais irracional do que ignorar os limites da 

razão. A moderação, concluo, não escapa de si: também ela precisa ser moderada. 
(Eduardo Giannetti. O elogio do vira-lata e outros ensaios, 2018.) 

 

03.  

a) De acordo com o autor, qual seria a consequência de uma vida orientada pelo excesso? E qual 

seria a consequência de uma vida rigorosamente orientada pela moderação? 

b) Reescreva duas frases do primeiro parágrafo, fazendo uso de vírgula para assinalar a elipse de 

um verbo. 

 

04.  

a) Considere os seguintes enunciados: 

1. Como economista e adepto da racionalidade, defendo o equilíbrio, a prudência e o 

autocontrole como elementos centrais de um viver bem conduzido. (2º parágrafo) 

2. O caminho da ruptura, da entrega apaixonada e do impulso irrefletido revela-se, com 

frequência, o atalho mais curto para o desastre e arrependimento. (2º parágrafo) 

3. O que acontece, entretanto, quando aplicamos o “nada em excesso” apolíneo a si mesmo? 

(3º parágrafo) 

4. A moderação, concluo, não escapa de si: também ela precisa ser moderada. (4º parágrafo) 

 

Qual desses enunciados pode ser considerado mais impessoal? Justifique sua resposta. 

b) Cite duas palavras do segundo parágrafo cujos prefixos expressam sentido de negação. 

 

05.  

a) Proponha dois sinônimos para o verbo “naufraga” (1º parágrafo), um empregado em sentido 

também figurado e outro em sentido literal. 

b) Identifique o recurso retórico de natureza sintática utilizada de forma reiterada no primeiro 

parágrafo e indique qual a sua finalidade. 
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Para responder às questões de 06 a 08, leia o primeiro capítulo do romance Dom Casmurro, de 

Machado de Assis. 

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um 

rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao 

pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e 

os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava 

cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a 

leitura e metesse os versos no bolso. 

— Continue, disse eu acordando. 

— Já acabei, murmurou ele. 

— São muito bonitos. 

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava 

amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom 

Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à 

alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, 

e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar 

com você.” — “Vou para Petrópolis, dom Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se 

deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” — “Meu caro 

dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; 

dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça.” 

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no 

que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me 

fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título para a minha 

narração; se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem 

ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá 

cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores; alguns nem tanto. 
(Machado de Assis. Dom Casmurro, 2016.) 

 
06.  

a) Considerando o contexto, como deve ser entendida a fala do narrador “— São muito bonitos.” 

(4º parágrafo) e qual a sua finalidade? 

b) Reescreva os trechos “— Continue, disse eu acordando.” (2º parágrafo) e “— Já acabei, 

murmurou ele.” (3º parágrafo) em discurso indireto. 

 
07.  

a) O leitor é figura recorrente e fundamental na prosa machadiana. Transcreva uma frase em que 

se verifica a inclusão do leitor na narrativa. Justifique sua escolha. 

b) Identifique as funções sintáticas exercidas pelos pronomes “que” sublinhados no primeiro e no 

quinto parágrafos. 

 
08.  

a)  Identifique os referentes dos dois pronomes sublinhados no último parágrafo. 

b)  Transcreva uma frase em que ocorre metalinguagem. Justifique sua escolha. 



FGVS2101 • Prova 005 • 2ª Fase Página 7 
 

MATEMÁTICA 

09. Caio comprou uma bicicleta por R$ 100,00 e posteriormente a ofereceu a seu primo por  

R$ 180,00, que aceitou a proposta e pagou com uma única nota de R$ 230,00. Caio 

inocentemente aceitou essa nota como se fosse verdadeira e ainda devolveu corretamente o 

troco. 

a) Considerando os negócios que Caio fez com a bicicleta, qual foi seu prejuízo total em reais? 

b) O primo de Caio, arrependido por tê-lo enganado, propôs aplicar o troco recebido na negociata 

em um investimento a juros compostos durante 3 anos. Qual deverá ser a menor taxa de juros 

anual para que o montante após 3 anos seja maior ou igual a R$ 204,80? 

 

10. Uma formiga F parte da origem de um sistema de coordenadas cartesianas e passeia por esse 

plano em movimentos diagonais para a direita, sempre subindo (ou descendo) uma unidade na 

ordenada para cada unidade na abscissa. A figura ilustra dois passeios distintos até o ponto  

(8, 4), que a partir do ponto (6, 2) têm um trajeto comum. Observe que no trajeto pontilhado a 

formiga passou pelas retas y = –1 e y = –2 

 

a) Ao fazer um passeio da origem até o ponto (13, 7), qual a diferença entre o número S de vezes 

que a formiga subiu para o número D de vezes que ela desceu? 

b) Qual o número de passeios distintos dessa formiga, da origem até o ponto (13, 7), que passa 

pela reta y = –2? 
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11. Considere a equação modular |2x| + |3y| = 18 e o gráfico G de todos os pares ordenados (x, y) 

que são solução dessa equação. 

a) Qual o número de pares ordenados (x, y), em que x e y são números inteiros? 

b) O gráfico G é um polígono com lados de mesma medida e a equação x2 + y2 = M representa a 

circunferência que tangencia os lados desse polígono. Sendo M uma fração irredutível, quais 

são, respectivamente, o seu numerador e o seu denominador? 

 

12. Cada um dos quatro lados de um quadrilátero é o lado de um quadrado, sendo que as áreas 

desses quadrados são 1 cm2, 4 cm2, 9 cm2 e Q, conforme mostra a figura, que também destaca 

os vértices A, D e H e os ângulos α, β e 90°. Nessas condições, quando β varia, o ângulo α e a 

área Q também variam, sendo impossível acontecer, ao mesmo tempo, β = 45° e Q = 16 cm2. 

 

a)  Se Q = 16 cm2, o valor de cos α é igual a fração irredutível       . Quais são, respectivamente, os 

valores de p e q? 

b)  Seja θ < 180° o ângulo  . Se β = 45° o valor de (cos θ)2 é igual à fração irredutível     . 

Quais são, respectivamente, os valores de m e n? 
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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. 
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 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 23 
  

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. 

 
 

 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 para as perguntas  24 e 25 
 
Leia a seguinte apresentação de uma matéria jornalística 
sobre sinalização de trânsito: 
  

Quando a sinalização é "pegadinha" 
 Estamos a anos-luz de uma sinalização rodoviária que tenha alguma lógica 
e não contribua para provocar acidentes. 

Revista Época, 15/08/2013. 
  

 Para dar ênfase à apresentação da matéria, o redator se vale da figura 
de linguagem denominada 

  

 inversão. 
 paradoxo. 
 hipérbole. 
 pleonasmo. 
 personificação. 

 
 

 Analise os seguintes comentários sobre elementos presentes no texto: 
 
I As aspas em “pegadinha” têm a finalidade de marcar o emprego de 

palavra pertencente a um registro linguístico diverso daquele que 
predomina no texto. 

II Em “Estamos a anos-luz”, ocorre um erro de ortografia ao se usar “a” 
em vez de “há”. 

III A forma verbal “contribua” poderia ser substituída por “colabora”, sem 
prejuízo para o sentido e para a correção gramatical. 

 
Tendo em vista o contexto, está correto apenas o que se afirma em 

  

 I. 
 II. 
 III. 
 I e II. 
 II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto para as perguntas de 26 a 30 
 
 
Leia os seguintes trechos de entrevista concedida pelos escritores 
João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna ao jornalista Geneton de 
Moraes Neto: 
 

I 
  

GMN: O Brasil é um país que vive uma crise crônica de identidade. Escrever 
livros como Viva o Povo Brasileiro é uma maneira de exorcizar essa crise? 
J. Ubaldo: Você já coloca uma premissa sobre crise de identidade. Acontece 
que não acho que o Brasil viva uma crise de identidade permanente. Não sei 
se vive. Mas não penso nessas questões. Quando uma pessoa escreve algo que 
repercute, há sempre o impulso natural de enquadrar a obra em categorias 
pré-fabricadas ou pré-moldadas. Mas a realidade é que as coisas não 
acontecem assim. Não escrevi pensando em identidade nacional nem em coisa 
nenhuma. Escrevi - simplesmente. Não sei o que é. Viva o Povo Brasileiro não 
é uma tentativa de entender o Brasil. O que fiz foi escrever um livro. Eu poderia 
mentir a você abundantemente sobre o que resultou - a partir do que os outros 
escreveram e pensaram. Mas Viva o Povo Brasileiro é só um romance. 

  
II 

  
GMN: Todo escritor, em última instância, escreve para ser lembrado. Isso é 
que motiva o senhor a escrever? 
A. Suassuna: A literatura é uma forma de protestar contra a morte. Em 
minha visão, a literatura - e a arte, de modo geral - é uma forma precária, 
mas, ainda assim, poderosa de afirmar a imortalidade. O homem não nasceu 
para a morte: o homem nasceu para a vida e para a imortalidade. 
GMN: Como é o Brasil dos sonhos de Ariano Suassuna? 
A. Suassuna: Eu sei que é um sonho – mas sem sonho a gente não vive. É 
necessário, ao ser humano, um sonho – lá na frente para que a gente não se 
acomode e procure aquele ideal. O Brasil com que sonho, então, seria um 
regime no qual a gente realizasse, pela primeira vez na história humana, a 
fusão de justiça e liberdade. 
  

                                                           http://g1.com, 18 e 23 de julho/2014. 
 
 

 Em relação às perguntas do entrevistador, as respostas dos 
entrevistados expressam 

  

 indiferença em ambos os casos. 
 entusiasmo no primeiro caso e indiferença no segundo. 
 discordância em ambos os casos. 
 discordância no primeiro caso e concordância no segundo. 
 concordância no primeiro caso e discordância no segundo. 
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 Considerando as respostas de ambos os entrevistados, pode-se afirmar 

que eles 

  

 Ironizam o poder de transformação da literatura e da arte, em 
geral. 

 Duvidam da possibilidade de alimentar algum tipo de utopia acerca 
do Brasil. 

 Adotam uma atitude propositalmente hesitante, com a finalidade 
de ocultar o que realmente pensam. 

 Atenuam algumas de suas próprias convicções sobre a literatura. 
 São evasivos em relação às perguntas do entrevistador. 

 
 

 Para serem publicadas, as entrevistas I e II foram editadas, adquirindo 
características próprias da língua escrita culta. Pode-se apontar nelas, 
contudo, respectivamente, as seguintes marcas da língua oral: 

  

 “coisa nenhuma” e “a gente”. 
 “exorcizar” e “protestar”. 
 “enquadrar” e “afirmar”. 
 “crise” e “sonho”. 
 “crônica” e “precária”. 

 
 

 Segundo a gramática da língua portuguesa, existem palavras ou 
expressões que têm função meramente de realce, podendo, inclusive, 
ser retiradas da frase sem prejuízo para o sentido. É o que ocorre com o 
trecho sublinhado na seguinte frase do texto: 

  

 “O Brasil é um país que vive uma crise crônica de identidade.” 
 “Mas a realidade é que as coisas não acontecem assim.” 
 “Não sei o que é.” 
 “Isso é que motiva o senhor a escrever?” 
 “Eu sei que é um sonho.” 

 
 

 Se o verbo do trecho “O Brasil com que sonho” for substituído por um 
sinônimo, também será necessário, de acordo com norma-padrão, o 
uso de uma preposição antes do pronome “que”, se o sinônimo for 

  

 desejo. 
 almejo. 
 aspiro. 
 imagino. 
 prevejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da Prova de Língua Portuguesa 
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BLOCO 5 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Examine a tirinha do cartunista André Dahmer, para responder às questões 01 e 02. 

 
(André Dahmer. Malvados, 2019.) 

01. Para a construção de seu sentido, a tirinha mobiliza o seguinte recurso expressivo: 

o eufemismo. 

o paradoxo. 

o antítese. 

o hipérbole. 

o personificação. 

 

02. Verifica-se o emprego de pontuação para assinalar a elipse de um verbo 

o no primeiro quadrinho, apenas. 

o no segundo quadrinho, apenas. 

o no terceiro quadrinho, apenas. 

o no primeiro e no segundo quadrinhos. 

o no segundo e no terceiro quadrinhos. 

  



FGVS2101 • Prova 003 • 1ª Fase Página 4 
 

Para responder às questões de 03 a 06, leia a fábula “A última vontade”, de Millôr Fernandes. 

Aben Assan, filho espúrio¹ e estrafalário², sempre contrariava as decisões de Ibin Bibar, seu 

pai. Desde menino — já lá vão quatro décadas —, fazia exatamente o oposto do que o velho 

mandava ou sugeria. A princípio, o pai não percebeu, depois percebeu, enfim certificou-se — o 

comportamento do filho era coisa cruel e deliberada. Por isso, quando sentiu que ia morrer, 

querendo ser enterrado no maravilhoso mausoléu da família, Ibin Bibar chamou Aben Assan e 

disse: 

— Meu filho, não quero ir pro cemitério da cidade, onde estão enterrados todos os nossos 

ancestrais. Quero estar num lugar onde não sejam possíveis reverências nem adulações 

póstumas, todas hipócritas. Pegue meu corpo e jogue no lamaçal lá no fim da estrada. — E, 

dizendo isso, condizentemente, morreu. 

Ao ver o pai morto, Aben Assan teve uma súbita crise de arrependimento por tudo que 

havia feito na vida. E resolveu mudar seu comportamento para com aquele que sempre o 

tratara como... um pai. Pensou: “Não, ele nunca mereceu a maneira como eu o tratei. Desta 

vez, a última, vou fazer exatamente o que ele pediu.” 

E ajudado por empregados um tanto relutantes, pegou o corpo do pai e o atirou no lamaçal 

no fim da estrada. 

 MORAL: Cria corvos e te arrancam os olhos.  

(100 fábulas fabulosas, 2012.) 

 
¹ espúrio: ilegítimo, bastardo. 
² estrafalário: desprezível. 

 

03. Na fábula, o plano concebido pelo pai fracassa devido 

o à desobediência do filho. 

o à ganância do filho. 

o ao rancor do filho. 

o à hesitação do filho. 

o ao remorso do filho. 

 

04. Considerada em si, a moral da fábula, “Cria corvos e te arrancam os olhos”, alude, em termos 

figurados,  

o à intolerância. 

o à ingratidão. 

o à intemperança.  

o à indiferença. 

o à impaciência. 
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05. “Ibin Bibar chamou Aben Assan e disse: — [...] Quero estar num lugar onde não sejam 

possíveis reverências nem adulações póstumas, todas hipócritas.” (1º e 2º parágrafos) 

Ao se transpor o trecho para o discurso indireto, os termos sublinhados assumem as seguintes 

formas: 

o quis e fossem. 

o queria e eram. 

o quis e seriam. 

o queria e fossem. 

o quis e eram. 

 

06. O narrador da fábula relata uma série de eventos ocorridos no passado. Um evento anterior a 

esse tempo passado está indicado pela forma verbal sublinhada em: 

o “Aben Assan, filho espúrio e estrafalário, sempre contrariava as decisões de Ibin Bibar, seu 

pai.” (1º parágrafo) 

o “Desde menino — já lá vão quatro décadas —, fazia exatamente o oposto do que o velho 

mandava ou sugeria.” (1º parágrafo) 

o “A princípio, o pai não percebeu, depois percebeu, enfim certificou-se — o comportamento do 

filho era coisa cruel e deliberada.” (1º parágrafo) 

o “Pegue meu corpo e jogue no lamaçal lá no fim da estrada.” (2º parágrafo) 

o “E resolveu mudar seu comportamento para com aquele que sempre o tratara como... um pai.” 

(3º parágrafo) 

  



FGVS2101 • Prova 003 • 1ª Fase Página 6 
 

Leia o texto da orelha do livro O capital no século XXI, do economista Thomas Piketty, para 

responder às questões de 07 a 10. 

Que dinâmicas movimentam o acúmulo e a distribuição do capital? O tema da política 

econômica há muito suscita debates constantes sobre crescimento, concentração da riqueza e 

aumento da desigualdade. No entanto, a carência de dados adequados dificulta o acesso a 

respostas satisfatórias. 

Em O capital no século XXI, o economista francês Thomas Piketty apresenta um conjunto 

inédito de dados de vinte países para os últimos duzentos anos. O autor demonstra que o 

crescimento econômico e a difusão do conhecimento ao longo do século XX impediram que se 

concretizasse o cenário apocalíptico preconizado por Karl Marx, mas, ao contrário do que o 

otimismo dominante após a Segunda Guerra Mundial costuma sugerir, a estrutura básica do 

capital e da desigualdade permaneceu relativamente inalterada. Piketty constata, com absoluta 

clareza, que a taxa de rendimento do capital supera o crescimento econômico — e isso se 

traduz numa concentração cada vez maior da riqueza, um círculo vicioso de desigualdade que, 

a um nível extremo, pode levar a um descontentamento geral e até ameaçar os valores 

democráticos. Contudo, Piketty ressalta que tendências econômicas não são forças da 

natureza: a intervenção política já foi capaz de reverter tal quadro no passado e poderá voltar a 

fazê-lo. 

O capital no século XXI, já considerado referência entre os economistas, contribui para 

renovar inteiramente nossa compreensão sobre a dinâmica do capitalismo. Por destacar a 

contradição fundamental da relação entre o crescimento econômico e o rendimento do capital, 

esta obra monumental está revolucionando o pensamento econômico atual e instigando uma 

reflexão profunda sobre as questões mais prementes de nosso tempo. 
(O capital no século XXI, 2014. Adaptado.) 

 

07. De acordo com o texto, Thomas Piketty 

o ressalta que, em razão da dinâmica frenética do capital, o quadro de concentração cada vez 

maior da riqueza não pode mais ser revertido. 

o assinala que a intervenção política, precisamente por conceber as forças econômicas como 

forças naturais, revela-se uma via promissora para se impedir o colapso democrático. 

o assinala que, diferentemente do cenário otimista do pós-guerra, a dinâmica de concentração 

crescente da riqueza pode colocar a democracia em risco. 

o argumenta que a concepção das tendências econômicas enquanto forças da natureza pode se 

mostrar um caminho para a interrupção da dinâmica de acumulação da riqueza. 

o ressalta que, diferentemente do cenário preconizado por Marx, a estrutura básica do capital e 

da desigualdade tem se mantido relativamente inalterada. 
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08. Em “No entanto, a carência de dados adequados dificulta o acesso a respostas satisfatórias” 

(1º parágrafo), a locução sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, 

por: 

o Nesse caso. 

o Por conseguinte. 

o Além disso. 

o Por isso. 

o Não obstante. 

 

09. “Por destacar a contradição fundamental da relação entre o crescimento econômico e o 

rendimento do capital, esta obra monumental está revolucionando o pensamento econômico 

atual” (3º parágrafo) 

Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada expressa ideia de 

o conformidade. 

o condição. 

o causa. 

o consequência. 

o concessão. 

 

10. A palavra sublinhada em “a intervenção política já foi capaz de reverter tal quadro no passado 

e poderá voltar a fazê-lo” (2º parágrafo) pertence à mesma classe gramatical da palavra 

sublinhada em: 

o “O tema da política econômica há muito suscita debates constantes sobre crescimento”  

(1º parágrafo). 

o “Em O capital no século XXI, o economista francês Thomas Piketty apresenta um conjunto 

inédito de dados” (2º parágrafo). 

o “ao contrário do que o otimismo dominante após a Segunda Guerra Mundial costuma sugerir” 

(2º parágrafo). 

o “e isso se traduz numa concentração cada vez maior da riqueza” (2º parágrafo). 

o “O capital no século XXI, já considerado referência entre os economistas, contribui para 

renovar inteiramente nossa compreensão” (3º parágrafo). 
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Leia o texto de Michel de Montaigne para responder às questões de 11 a 13. 

Os que se dedicam à crítica das ações humanas jamais se sentem tão embaraçados como 

quando procuram agrupar e harmonizar sob uma mesma luz todos os atos dos homens, pois 

estes se contradizem comumente a tal ponto que não parecem provir de um mesmo indivíduo. 

[...] Somos todos constituídos de peças e pedaços juntados de maneira casual e diversa, e 

cada peça funciona independentemente das demais. Daí ser tão grande a diferença entre nós 

e nós mesmos quanto entre nós e outrem: “Crede-me, não é coisa fácil conduzir-se como um 

só homem” [Sêneca]. 
(Michel de Montaigne apud Eduardo Giannetti. O livro das citações, 2008.) 

 

11. No texto, o autor reflete sobre 

o a volubilidade humana. 

o o conformismo humano. 

o a transitoriedade humana. 

o o egoísmo humano. 

o a insensibilidade humana. 

 

12. Os pronomes sublinhados no texto referem-se a 

o “atos dos homens” e “homens”, respectivamente.  

o “homens”, em ambos os casos. 

o “homens” e “os atos dos homens”, respectivamente. 

o “atos dos homens”, em ambos os casos. 

o “homens” e “contradizem”, respectivamente. 

 

13. Para evitar a sua repetição, o autor omite um substantivo no seguinte trecho: 

o “Os que se dedicam à crítica das ações humanas jamais se sentem tão embaraçados”. 

o “Somos todos constituídos de peças e pedaços juntados de maneira casual e diversa”. 

o “e cada peça funciona independentemente das demais”. 

o “Daí ser tão grande a diferença entre nós e nós mesmos”. 

o “Crede-me, não é coisa fácil conduzir-se como um só homem”. 
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Para responder às questões 14 e 15, leia a crônica “A voz do Zaire”, de Carlos Drummond de 

Andrade, publicada originalmente em 11.04.1974. 

De futebol não entendo, e é tarde para começar a entender. Por isso não me permito dar 

conselho a mestre Zagallo, e muito menos chamá-lo à ordem, como faz tanta gente que tem no 

bolso da calça a Seleção ideal, além da fórmula infalível para que o Brasil tire de letra o quarto 

Campeonato Mundial. Confio em Zagallo como costumo confiar no motorista de ônibus 

(também não entendo de condução de veículos) que, quase sempre, me leva para casa, no 

horário vespertino. O primeiro já demonstrou seu saber de experiências feito. O segundo, idem, 

pois até agora tenho regressado são e salvo, o que significa, mais ou menos: vitorioso. 

Este nariz de cera tem como objetivo esclarecer que, se vou falar hoje em Zaire, não é 

absolutamente com vistas à análise crítica do futebol do Zaire, e às possibilidades que a 

Seleção Brasileira tem de triunfar no jogo com os atletas de lá. Porque agora só se pensa 

nesse país em termos de pelota, e dizer Zaire é dizer um competidor do caneco. 
(Carlos Drummond de Andrade. Quando é dia de futebol, 2014.) 

 

14. Dos termos sublinhados no texto, aquele que estabelece relação de finalidade é: 

o “como”. 

o “além”. 

o “para”. 

o “com”. 

o “se”. 

 

15. Um vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, sem 

a modificação de sua forma. É o que se denomina derivação imprópria. Constitui exemplo de 

derivação imprópria o vocábulo sublinhado em: 

o “De futebol não entendo, e é tarde para começar a entender.” 

o “Confio em Zagallo como costumo confiar no motorista de ônibus (também não entendo de 

condução de veículos) que, quase sempre, me leva para casa, no horário vespertino.” 

o “O primeiro já demonstrou seu saber de experiências feito.” 

o “O segundo, idem, pois até agora tenho regressado são e salvo, o que significa, mais ou 

menos: vitorioso.” 

o “Porque agora só se pensa nesse país em termos de pelota, e dizer Zaire é dizer um 

competidor do caneco.” 
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INGLÊS 

Read the text to answer questions 16 and 17.  

Electric vehicles are an important part of countries’ efforts to address climate change. In the 

U.S., for example, gas-powered vehicles are the biggest single source of greenhouse gases, 

producing more than a quarter of the country’s total emissions. “A rapid shift from fossil-fueled 

combustion engines to electric vehicles is an essential step toward mitigating climate change,” 

says Coral Davenport, nytimes reporter on environmental issues. “You can’t solve climate 

change  without getting rid of them.” The U.S. is moving to strengthen pollution standards as 

well. 

The country’s push is also an attempt to keep American industry competitive. Europe and 

China are using regulations and subsidies for automakers to bolster electric vehicles. Europe 

has proposed banning sales of gas-powered cars by 2035. Chinese automakers are expanding, 

with government help, into new markets around the world. 
(www.nytimes.com, 06.08.2021. Adapted.) 

 

16. In the fragment from the first paragraph “You can’t solve climate change without getting rid of 

them.”, the underlined term refers to     

o gas-powered vehicles. 

o greenhouse gases. 

o fossil-fueled combustion engines. 

o pollution standards.  

o the country’s total emissions. 

 

17. In the fragment from the second paragraph “Europe and China are using regulations and 

subsidies for automakers to bolster electric vehicles”, the underlined term can be replaced, 

without affecting the sentence’s meaning, by 

o stimulate. 

o produce. 

o design. 

o launch. 

o prioritise. 
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18. One of the most exciting things about today's business environment is the ever-increasing 

range of collaborative opportunities that technology is bringing to the table. This has only been 

accelerated by the covid pandemic, which has necessitated a complete rethink of the concept  

of how we conduct meetings, how we contribute to projects or products and how we interact 

with our subordinates, peers and managers. ‘Work’ can now potentially be conducted from 

anywhere and at any time, meaning increased flexibility for employees, and in many cases 

increased output due to the lack of 'down time' commuting or having to take time off for 

domestic commitments that can now be managed simultaneously with office duties. 
(www.newsweek.com, 06.08.2021. Adapted.) 

The paragraph mentions the following feature of today’s business settings:  

o more open and flexible interpersonal relations. 

o cutting edge uses of technology.  

o increased down time for handling off-work activities. 

o the adequate balance between home and office commitments. 

o a redefinition of collaborative paradigms.  

Read the text to answer questions 19 and 20. 

Many feel as if the covid-19 pandemic is stealing their present and jeopardising their future. 

But this unprecedented global public health emergency is also precipitating the destruction of 

our past, one piece at a time. Indeed, the pandemic has exacerbated the theft and trafficking of 

antiquities and historical manuscripts, eroding our collective memory and ability to share it with 

future generations. Although the theft of antiquities has been a problem since antiquity itself, its 

pace has increased during the pandemic, particularly in the Middle East and North Africa — 

areas rich in heritage sites.  
(Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari. www.aljazeera.com, 30.07.2021. Adapted.) 

 

19. According to the writer, 

o covid-19 is robbing people of their expectations about the present and the future.  

o both the pandemic and the trafficking of relics are to be seen as global emergencies.  

o the pandemic has facilitated anti-ethical and even illegal attitudes, individual as well as 

collective ones.  

o the stealing of antiquities should not surprise us since it is a practice as old as civilization.  

o the theft of historical objects and documents has helped compromise humanity’s collective 

memory. 
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20. In the fragment “this unprecedented global public health emergency”, the underlined word can 

be replaced, with no change in meaning, by  

o undesired.  

o unparalleled.  

o unanticipated. 

o unmanageable. 

o unequivocal.  

Read the text to answer questions 21 to 23.  

 
An automatic temperature and humidity controller at a pig farm in Jiaxing, China. 

China is taking hog biosecurity to new levels — 13 stories in fact. 

That’s the height of a building in southern China where more than 10,000 pigs are kept in a 

condominium-style complex, complete with restricted access, security cameras, in-house 

veterinary services and carefully prepared meals. 

The seemingly luxurious conditions represent a state-of-the-art approach to biosecurity in 

which pigs — the main source of meat in China — are shielded from viruses, including the 

devastating African swine fever that wiped out half the nation’s hogs in the two years before the 

coronavirus pandemic emerged. 

The rise of large hog farms also reflects shifting diets in China. Whereas Beijing focused on 

fighting hunger and eliminating poverty in past decades, rapid economic development and 

expanding incomes mean China’s 1.4 billion people are eating more meat, eggs and other 

animal proteins. That’s driving more-intensive animal production. 
(www.bloomberg.com, 02.08.2021. Adapted.) 

 
21. The text  

o describes vertical pig farms built to guarantee better biosecurity.  

o questions the luxury of buildings aimed at hosting animals rather than humans.  

o enumerates actions by the Chinese government to shield animals from a variety of deadly 

diseases. 

o details the biotechnology methods employed in animal raising in China.  

o advertises measures by the Chinese government to provide the population with more animal 

proteins. 
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22. In the last sentence of the text “That’s driving more-intensive animal production.”, the term 

underlined refers to:   

o Beijing’s huge hog farms. 

o China’s population of 1.4 billion people. 

o Beijing’s fight against hunger and poverty.  

o Chinese people’s new dieting behavior.  

o China’s need to feed their huge population.  

 

23. In the fragment from the fourth paragraph “Whereas Beijing focused on fighting hunger and 

eliminating poverty in past decades”, the term “whereas” can be replaced, with no change in 

meaning, by  

o since. 

o because. 

o while. 

o although. 

o despite. 

Read the text to answer questions 24 and 25.  

Notwithstanding the current turbulent socio-economic conditions in the country, Vice 

President Yemi Osinbajo has insisted that generating economic growth, developing human 

capital, and building Nigeria’s infrastructural backbone is doable. To achieve this, Osinbajo said 

all tiers of government and critical partners ought to be focused, open-minded and collaborative 

in meeting shared aspirations to provide better and decent jobs for Nigerians, especially the 

youths. 
(Terhemba Daka. www.guardian.ng, 06.08.2021. Adapted.) 

 

24. The word which introduces the paragraph can be replaced, with no change in meaning, by  

o in spite of.    

o on account of.  

o as a result of. 

o in addition to.  

o as an alternative to.  
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25. In the fragment “all tiers of government and critical partners ought to be focused, open-minded 

and collaborative”, the underlind terms carry the idea of  

o obligation. 

o preference. 

o necessity.  

o capacity. 

o possibility.  

 

26. Online, Generation Z (ages 9-24) has been criticising numerous aspects of mainstream 

Millennial (ages 25-40) style, namely their affections for side-parted hair and skinny jeans. In the 

process they have unleashed a tidal wave of bold, self-conscious and downright spiteful 

reactions from Millennials. The trending dispute is so impassioned, not due to a lifelong 

allegiance to the particular jeans or hairstyle in question, but because the accusation of being 

outdated has forced Millennials to face an uncomfortable truth: there's been a transfer of 

generational power.   
(Cassidy George. www.bbc.com, 22.02.2021. Adapted.) 

According to the text, Generation Z’s criticism of mainstream Millenials  

o reveals the lack of affection of youngsters towards older people.  

o has sparked an excessively aggressive dialogue between the two groups. 

o has been seen as unjustifiable judgement of one group towards the other.   

o did not come out as heated a dispute as one would have expected.  

o reflects the growth of the social influence of the former. 
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Read the text and the graphs to answer questions 27 to 29.  

Apart from the impact on the environment, increasing use of air conditioning (AC) could have 

social and political effects. A new paper by researchers from the University of California, 

Berkeley and the University of Mannheim set out to understand the relationships between 

climate, income and residential air conditioning. Their model suggested that wider use of AC 

will save lives that would otherwise be taken by heartstroke or the exacerbation of other health 

conditions — 550,000 a year by 2050 in India alone — but it will disproportionately benefit those 

with higher incomes. Poorer people without AC are more likely to be less productive or to die 

than those who can afford it. Heat hinders learning and lowers test scores, causing poorer 

children to fall behind. And the use of AC itself contributes to global warming, making life even 

hotter for everyone. 

 

(www.economist.com, 10.08.2021. Adapted.) 

 

27. The graphs confirm the following idea from the text:  

o income and household use of AC are tightly connected.    

o a country’s climate is the most important factor in air-conditioning use.  

o air-conditioning use brings greater benefits to those with higher incomes.  

o air-conditioning use alone is a reliable measure of a country’s wealth.  

o the world’s richest people with AC at home come from the wealthiest countries. 
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28. According to the text,  

o air-conditioning use should be limited to places with exceedingly high temperatures.  

o wider use of AC has saved lives, so its use should be fostered in special circumstances and 

countries.  

o poor productivity of adults at work and of children at school result, to a great extent,  from long- 

-term heat exposure.   

o air-conditioning use can contradictorily add to the problem it is trying to mitigate. 

o environmental and social-political burdens of AC must be seen as equally worrisome. 

 
29. The expression “Apart from”, on the first line of the text, introduces the idea of  

o contrast. 

o addition. 

o alternative. 

o cause.  

o condition. 

 

30. ABSTRACT. This study aimed to investigate the point of intersection of teachers’ and learners’ 

perceptions regarding language learning strategies. Using an original questionnaire developed 

in a classroom situation, the study examined reported frequency of strategy use by international 

students and teacher perceptions regarding the importance of strategy use. There was a high 

level of accord (71 per cent) between strategies which students reported using highly frequently 

and those which teachers reported regarding as highly important, an encouraging finding 

somewhat at variance with the results of some previous studies. Implications of these results for 

the teaching/learning situation are discussed.  
(Carol Griffiths. www.academic.oup.com. Adapted.) 

The description on the final lines of the text “an encouraging finding somewhat at variance with the 

results of some previous studies” means that    

o the findings were completely different from what the researchers had expected.  

o the main research finding confirmed antecipations by the researcher.  

o the study reached results which, to some extent, differed from those in former research.  

o arriving at findings which confirmed results from prior studies was encouraging.  

o finding variances was a somewhat simple but encouraging result of the research process.  
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BLOCO 6 

BIOLOGIA 

01. O estudo de uma cadeia alimentar em ambiente natural e equilibrado forneceu dados para a 

montagem da pirâmide ecológica 1. Tempo depois, uma das espécies dessa cadeia alimentar 

sofreu interferência antrópica direta, resultando em desequilíbrio ecológico. Novos dados 

obtidos permitiram a construção da pirâmide ecológica 2. Essa dinâmica ecológica está 

representada nas imagens. 

 

A espécie que sofreu interferência antrópica direta nessa cadeia alimentar compõe o nível 

trófico correspondente aos 

o produtores. 

o consumidores primários. 

o consumidores secundários. 

o consumidores terciários. 

o consumidores quaternários. 

 
02. O fungo Fusarium verticillioides causa a podridão vermelha, uma das principais doenças da 

cana-de-açúcar. O fungo é transmitido à planta por uma mariposa, a Diatraea saccharalis, 

popularmente conhecida como “broca-da-cana”. Pesquisadores descobriram que plantas 

infectadas pelo fungo produzem compostos voláteis que atraem fêmeas grávidas de mariposa 

que põem seus ovos nas plantas. As lagartas, recém-eclodidas, penetram e se alimentam nos 

colmos. As lagartas viram pupas e, mais tarde, adultos portadores do fungo. As mariposas 

adultas, agora infectadas, são capazes de transmitir o fungo à geração seguinte, por meio de 

seus ovos.  
(www.agencia.fapesp.br. Adaptado.) 

As relações ecológicas abordadas no texto são: 

o parasitismo, herbivoria e protocooperação. 

o inquilinismo, predatismo e comensalismo. 

o herbivoria, inquilinismo e mutualismo. 

o amensalismo, herbivoria e mutualismo. 

o parasitismo, comensalismo e protocooperação. 
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03. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe estão trabalhando no 

desenvolvimento de moléculas contra o coronavírus. O estudo emprega cavalos que recebem 

o vírus e produzem essas moléculas que serão extraídas do plasma desses animais, depois 

purificadas em laboratório para que possam ser aplicadas em pessoas. 
(https://pequenoprincipe.org.br. Adaptado.) 

O estudo descrito no texto tem por objetivo produzir moléculas que 

o estimulam as células de memória imunológica, já presentes em pessoas imunizadas pelas 

vacinas, a produzirem outras moléculas contra a covid-19. 

o estimulam no cavalo a proliferação de células de memória imunológica para a fabricação de 

outras moléculas que serão aplicadas em pessoas que não tiveram a covid-19. 

o não estimulam a proliferação de células de memória imunológica nas pessoas doentes e que 

imunizam as pessoas que não tiveram a covid-19. 

o estimulam nas pessoas a fabricação de células de memória imunológica para combaterem o 

coronavírus em uma pessoa com a covid-19. 

o não estimulam a proliferação de células do sistema de memória imunológicas nas pessoas e 

que neutralizam moléculas do coronavírus em pessoas com a covid-19. 

 
04. Em um estudo científico, 30 pessoas acometidas por verminoses foram examinadas para a 

presença (+) ou ausência (–) de ovos e de larvas livres no sangue e de ovos nas fezes. Os 

resultados dos exames apontaram três verminoses diferentes, de modo que cada pessoa 

apresentava apenas uma delas. As 30 pessoas foram divididas em três grupos 1, 2, e 3 

conforme a verminose que apresentaram. A tabela mostra os resultados obtidos para cada 

grupo de pessoas. 

 

As pessoas dos grupos 1, 2 e 3 apresentavam, respectivamente, 

o esquistossomose, cisticercose e teníase. 

o ascaridíase, filariose e cisticercose. 

o teníase, ascaridíase e filariose. 

o esquistossomose, teníase e ascaridíase. 

o cisticercose, filariose e ascaridíase. 
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05. Pesquisadores descobriram que determinados comprimentos de onda de luz aceleram o 

metabolismo da levedura Saccharomyces, pois melhoram a permeabilidade da membrana 

celular e isso favorece a troca entre os meios interno e externo da levedura. A incidência da luz 

nas células da levedura facilita ainda a troca de elétrons no ciclo de Krebs que envolve grandes 

transferências de elétrons de certas moléculas para outras. A exposição à luz aumenta a 

velocidade dessas transferências.  
(https://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.) 

A incidência de determinados comprimentos de onda de luz sobre a levedura Saccharomyces 

favorece 

o a entrada de gás oxigênio na célula e a conversão dos piruvatos em etanol. 

o a saída de gás carbônico da célula e a conversão do NAD+ em NADH. 

o a entrada dos piruvatos na célula e a conversão do NADH em NAD+. 

o a saída de etanol da célula e a conversão da acetilcoenzima A em piruvatos. 

o a entrada de acetilcoenzima A na célula e a conversão da glicose em piruvatos. 

 
06. Na reprodução humana, a fecundação compreende a entrada do pronúcleo masculino no 

ovócito secundário que, por sua vez, conclui a sua meiose II e origina o pronúcleo feminino e 

mais um glóbulo polar. Os pronúcleos masculino e feminino carregam todas as moléculas de 

DNA nuclear que compõem a primeira célula diploide. Para a ocorrência da primeira duplicação 

desta célula  

o os pronúcleos fundem os seus envoltórios nucleares e em seguida inicia-se a permutação entre 

os cromossomos homólogos. 

o os pronúcleos têm suas moléculas de DNA duplicadas e em seguida há o alinhamento dos 

cromossomos homólogos. 

o cada pronúcleo inicia a anáfase para a separação das cromátides-irmãs e em seguida ambos 

fundem seus envoltórios nucleares.  

o os pronúcleos fundem os seus envoltórios nucleares e em seguida inicia-se o pareamento dos 

cromossomos homólogos na metáfase. 

o cada pronúcleo desintegra seu envoltório nuclear e em seguida inicia-se a fusão dos 

cromossomos maternos aos paternos. 
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07. O RT–PCR é uma das técnicas moleculares empregadas para confirmar a presença do vírus 

Sars-Cov-2 em pessoas infectadas. Nesta técnica, a partir do material genético do vírus, são 

sintetizadas moléculas de DNA que, em seguida, são submetidas à reação em cadeia da 

polimerase (PCR).  

Na técnica do RT-PCR o material genético do vírus é __________ em moléculas de DNA que 

são __________ pela PCR. 

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por: 

o transcrito - traduzidas 

o traduzido - replicadas 

o replicado - traduzidas 

o transcrito - replicadas 

o replicado - transcritas 

 
08. Uma planta sadia, bem hidratada e inicialmente no escuro, foi submetida a intensidades 

graduais de luz que oscilaram ao longo do experimento. As células anexas e as células- 

-guardas de uma pequena área de uma folha foram monitoradas quanto à concentração de 

íons K+ no meio intracelular. O gráfico mostra a variação das concentrações de íons K+ no meio 

intracelular ao longo do tempo decorrido do experimento. 

 

A respeito dos momentos X, Y e Z do experimento é possível concluir que  

o em X os ostíolos dos estômatos estavam mais abertos que em Y. 

o em Y a folha recebeu a menor intensidade de luz. 

o em Z as taxas de transpiração cuticular e estomática eram equivalentes. 

o entre Y e Z houve elevação da taxa de fotossíntese. 

o entre X e Y houve elevação da taxa de transpiração total. 
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09. A figura mostra um pé de manga com seis frutos em desenvolvimento inicial. Para a obtenção 

de frutos mais doces, pretende-se realizar o anelamento em determinada região do caule ou 

dos ramos dessa planta. Sabe-se que as regiões X, Y e Z apresentam a mesma quantidade de 

folhas e a região W tem o dobro da quantidade de folhas em relação às demais. 

 

O anelamento resultará em maior quantidade de frutos mais doces se for realizado na região 

da planta indicada pela seta número 

o 1. 

o 2. 

o 3. 

o 4. 

o 5. 

 

10. Animais eurihalinos são aqueles que suportam transitar por ambientes com diferentes 

concentrações salinas. Um exemplo são os salmões, que eclodem seus ovos em água doce, 

migram para o mar e na época reprodutiva voltam aos rios para depositar seus ovos. 

Ao longo do percurso de migração do mar para o rio, o salmão  

o aumenta a ingestão de água. 

o aumenta a excreção de sais pela urina. 

o aumenta a absorção de sais pelas brânquias. 

o reduz o volume de urina excretada. 

o reduz a concentração de sais em suas brânquias.  
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11. A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) é uma doença vascular 

relativamente rara, resultante de um coágulo na artéria pulmonar. O que já está relativamente 

estabelecido sobre a doença é que, nos portadores, há uma disfunção nas células endoteliais 

dos vasos pulmonares que facilita a formação de coágulos, reduz o fluxo sanguíneo e 

sobrecarrega uma das câmaras do coração. 
(www.agencia.fapesp.br. Adaptado.) 

A HPTEC é uma doença vascular associada a uma disfunção nas células do epitélio 

pavimentoso 

o simples e que sobrecarrega o ventrículo direito do coração.  

o estratificado e que sobrecarrega o ventrículo direito do coração. 

o simples e que sobrecarrega o ventrículo esquerdo do coração.  

o estratificado e que sobrecarrega o átrio esquerdo do coração.  

o simples e que sobrecarrega o átrio esquerdo do coração.  

 
12. Em uma espécie de trigo, a intensidade da cor da casca do grão é determinada por dois pares 

de genes que interagem e segregam-se independentemente. Um pesquisador cruzou 

linhagens puras de trigo de sementes vermelho-escuras com linhagens puras de sementes 

brancas. As plantas que compunham a geração F1 resultante desse cruzamento foram 

intercruzadas. O gráfico mostra a proporção fenotípica em F2 para as cores das sementes.  

 

Em relação à cor das sementes, a fração dos indivíduos em F2 que produzem apenas dois 

tipos de gametas geneticamente diferentes equivale a 

o 1/16 

o 1/8 

o 1/4 

o 1/2 

o 3/4 
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13. No heredograma, todos os símbolos escuros representam indivíduos que expressam uma 

disfunção metabólica recessiva classificada como herança genética relacionada ao sexo. 

 

A disfunção metabólica em Paulo é resultante de um alelo recessivo herdado de 

o Túlio. 

o Rita. 

o João. 

o Lara. 

o Mauro. 

 

14. A meiose foi proposta pela primeira vez em 1885 por Friedrich Leopold August 

Weismann como justificativa para a manutenção do número de cromossomos nas espécies a 

cada geração. Lamarck e Darwin faleceram antes da divulgação da hipótese de Friedrich e, 

portanto, não tiveram a oportunidade de compreender os fundamentos desse processo de 

divisão celular.  

Em relação às ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, a meiose justifica 

o o fenômeno de hipertrofia de estruturas corporais frequentemente utilizadas. 

o o surgimento de novas características entre indivíduos de uma população. 

o a ocorrência de características diferentes entre indivíduos de uma população. 

o a transmissão das características desenvolvidas por um indivíduo aos seus descendentes. 

o a adaptação das espécies diante das modificações ambientais. 

 
15. Em uma ilha, a cada 1 000 formigas de certa espécie, 160 são homozigóticas dominantes para 

determinada característica. Sabe-se que as frequências alélicas se mantêm em equilíbrio ao 

longo tempo. Estes números sugerem que, na população de formigas desta ilha, a quantidade 

o de alelos recessivos é menor que a de alelos dominantes. 

o de alelos recessivos é igual à de alelos dominantes. 

o de indivíduos homozigóticos recessivos é maior que a de heterozigóticos. 

o de indivíduos homozigóticos recessivos é menor que a de homozigóticos dominantes. 

o de indivíduos homozigóticos recessivos é maior que a de homozigóticos dominantes. 
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FÍSICA 

16. Uma pedra foi arremessada verticalmente para cima, a partir do solo, e permaneceu no ar por 

4 s até regressar ao solo. Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10 m/s2, a altura 

máxima atingida por essa pedra foi 

o 5 m. 

o 10 m. 

o 15 m. 

o 20 m. 

o 25 m. 

 

17. Uma caixa A de massa mA = 40 kg está apoiada sobre uma mesa plana e horizontal e, sobre 

ela, está apoiada uma outra caixa B de massa mB = 20 kg, de modo que as superfícies em 

contato dessas caixas sejam paralelas à mesa. Uma pessoa empurra a caixa B exercendo 

sobre ela uma força horizontal e constante, conforme a figura.  

 

Sabe-se que entre as superfícies das caixas A e B existe um coeficiente de atrito estático de 

valor 0,4 e que o atrito entre as superfícies da caixa A e da mesa pode ser desprezado. 

Adotando g = 10 m/s2, a maior intensidade da força que pode ser aplicada sobre a caixa B para 

que ela não se mova em relação à caixa A é 

o 80 N. 

o 100 N. 

o 120 N. 

o 160 N. 

o 200 N. 
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18. Um pêndulo é constituído por uma pequena esfera presa a um fio ideal de comprimento L, fixo 

em um ponto O. Essa esfera é abandonada de uma posição em que o fio está esticado 

horizontalmente, conforme a figura.  

 

Perpendicularmente ao plano em que a esfera oscila e a uma distância d do ponto O, existe um pino 

de modo que, quando o fio atinge a posição vertical, a esfera passa a girar em torno dele, em 

movimento circular. Desprezando a resistência do ar, o menor valor de d para que a esfera descreva 

uma circunferência completa em torno do pino é 

o  

o  

o  

o  

o  

 

19. Exoplaneta é um planeta situado fora do Sistema Solar, ou seja, que orbita uma estrela que 

não seja o Sol. Hoje, já são conhecidos milhares de exoplanetas de diferentes tamanhos e 

composições químicas, desde pequenos maciços e rochosos, até gigantes compostos 

predominantemente de gás.  

Considere um hipotético exoplaneta esférico cujo raio corresponda a 60% do raio da Terra. 

Para que a intensidade do campo gravitacional criado por esse exoplaneta em sua superfície 

fosse igual à intensidade do campo gravitacional criado pela Terra em sua superfície, ele 

deveria ter uma massa, comparada à massa da Terra,  

o 64% menor. 

o 36% maior. 

o 60% menor. 

o 36% menor. 

o 64% maior. 
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20. Um brinquedo é constituído por dois carrinhos, A e B, e uma mola ideal. Inicialmente, o 

brinquedo está em repouso, apoiado sobre uma mesa plana e horizontal, com a mola 

comprimida e travada, armazenando 120 J  de energia potencial. Sabe-se que a massa do 

carrinho B é o dobro da massa do carrinho A. 

 
(casavogue.globo.com. Adaptado.) 

Quando a mola é destravada, os carrinhos são empurrados por ela. Desprezando os atritos, 

depois de perderem contato com a mola, os carrinhos A e B terão, respectivamente, energias 

cinéticas iguais a  

o 40 J e 80 J. 

o 60 J e 60 J. 

o 80 J e 40 J. 

o 90 J e 30 J. 

o 100 J e 20 J. 

 

21. Uma prancha de isopor, com a forma de um paralelepípedo reto retângulo e volume  

3,0 x 404 cm3, está flutuando na água, cuja massa específica é 1,0 g/cm3. Considerando 

desprezível a massa da prancha, o número de tijolos de massa 1,5 kg que se pode colocar 

sobre a superfície superior da prancha para que essa superfície coincida com o nível da 

superfície da água é 

o 2. 

o 5. 

o 10. 

o 15. 

o 20. 
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22. Dentro de um calorímetro ideal, no nível do mar, foram colocados 30 g de gelo inicialmente a  

0 ºC e 500 g de determinado metal, inicialmente no estado sólido, a 80 ºC. O gráfico mostra, 

fora de escala, como variaram as temperaturas dessas substâncias em função do calor trocado 

por elas, até o sistema atingir o equilíbrio térmico a uma temperatura final θF. 

 

Sendo 1 cal/(g · ºC) o calor específico da água líquida e 80 cal/g o calor latente de fusão do 

gelo, a temperatura θF foi de 

o 10 ºC. 

o 20 ºC. 

o 30 ºC. 

o 40 ºC. 

o 50 ºC. 

 

23. Determinada quantidade de gás ideal, armazenada em um recipiente sob pressão de 4 atm, foi 

transferida para outro recipiente com volume maior. Porém, durante o processo de 

transferência, 20% da massa total desse gás escapou para a atmosfera e se perdeu, enquanto 

a massa restante foi armazenada no novo recipiente, onde permaneceu sob pressão de 2 atm. 

Considerando que as paredes dos dois recipientes sejam isolantes e sabendo que a 

temperatura da porção do gás restante permaneceu igual à temperatura da porção total inicial, 

o volume do novo recipiente, em relação ao volume do recipiente inicial, é maior em 

o 20%. 

o 30%. 

o 40%. 

o 50%. 

o 60%. 
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24. Uma aplicação dos espelhos esféricos no nosso cotidiano é o espelho odontológico, utilizado 

por dentistas para ver regiões de difícil acesso da boca e detalhes dos dentes de seus 

pacientes.   

 
(www.cpt.com.br) 

Com a intenção de ver uma imagem ampliada e sem inversão de um dente, um dentista deve 

posicionar um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R a uma distância d desse dente, tal 

que 

o  

o  

o  

o  

o  
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25. Para observar um brinquedo caído dentro de uma piscina, um garoto se aproxima da borda de 

modo que, ao olhar para dentro da água, vê a imagem do brinquedo de uma posição pouco 

inclinada em relação à vertical que passa por ele. Dessa posição, o garoto percebe que, de  

seu ponto de vista, a profundidade aparente do brinquedo (h′) é menor do que a profundidade 

real (h). 

 

Adotando nAr = 1, o valor aproximado do índice de refração absoluto da água da piscina é 

o  

o  

o  

o  

o  
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26. O diretor de prova de uma corrida de F1 está parado ao lado da pista de um autódromo, 

quando um carro se aproxima dele, em alta velocidade, para receber a bandeirada de chegada.  

 
(https://esportemotor.wordpress.com) 

Devido ao efeito Doppler, quanto ao som do motor do carro percebido pelo diretor de prova e 

pelo piloto do carro, nessa aproximação, pode-se afirmar que 

o o diretor de prova e o piloto percebem sons de mesma frequência, mas de diferentes 

comprimentos de onda. 

o o som percebido pelo diretor de prova se propaga mais rápido pelo ar do que o percebido pelo 

piloto. 

o o diretor de prova e o piloto percebem sons de mesmo comprimento de onda, mas de 

diferentes frequências. 

o o diretor de prova percebe um som cuja altura é maior do que a do som percebido pelo piloto. 

o o som percebido pelo piloto é mais agudo do que o percebido pelo diretor de prova. 
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27. Uma esfera metálica oca de raio R e centro C está isolada, eletrizada com uma carga elétrica 

positiva Q e em equilíbrio eletrostático. O ponto P, indicado na figura, está a uma distância 2R 

da superfície dessa esfera.  

 

Sendo k a constante eletrostática do meio em que a esfera se encontra, as intensidades do 

campo elétrico criado por ela no ponto C e no ponto P são, respectivamente,  

o  

o  

o  

o  

o  
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28. O circuito mostrado na figura é parte de um circuito maior e é composto por quatro resistores 

ôhmicos iguais, um amperímetro e um voltímetro ideais. Todos os fios e as conexões utilizadas 

para a montagem desse circuito apresentam resistências elétricas desprezíveis. 

 

Sabendo que a indicação no voltímetro é de 120 V, a indicação no amperímetro é de 

o 1 A. 

o 2 A. 

o 3 A. 

o 4 A. 

o 5 A. 
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29. Um solenoide é conectado à uma bateria e uma espira circular está inicialmente em repouso 

próxima a ele, de modo que o eixo horizontal do solenoide seja perpendicular ao plano que 

contém a espira e passe pelo seu centro C, conforme a figura. 

 

A partir de determinado instante, a espira começa a se movimentar na direção horizontal e no 

sentido de se aproximar do solenoide. Considerando o sentido positivo indicado, à medida que 

a espira se aproxima do solenoide, começa a circular por ela uma corrente elétrica induzida no 

sentido  

o negativo e a espira sofre a ação de uma força magnética de atração aplicada pelo solenoide. 

o positivo e a espira sofre a ação de uma força magnética de repulsão aplicada pelo solenoide. 

o negativo e a espira não sofre ação de força magnética. 

o positivo e a espira sofre a ação de uma força magnética de atração aplicada pelo solenoide. 

o negativo e a espira sofre a ação de uma força magnética de repulsão aplicada pelo solenoide. 

 

30. Quando uma superfície metálica é exposta à radiação eletromagnética com frequência 

suficientemente alta, ocorre a emissão de elétrons, fenômeno conhecido como efeito 

fotoelétrico. A energia mínima necessária para remover um elétron dessa superfície metálica é 

chamada função trabalho (Φ) do metal.  

Considere que um veículo espacial esteja em órbita ao redor da Terra e que, devido ao efeito 

fotoelétrico causado pela luz solar, tenha acumulado cargas elétricas em sua superfície. 

Sabendo que o casco desse veículo é revestido por Níquel, cuja função trabalho é  

ΦNi = 8 × 10–19 J, e adotando o valor h = 6,6 × 10–34 J · s para a constante de Planck, a menor 

frequência do espectro solar capaz de fazer com que o casco desse veículo espacial emita 

fotoelétrons é, aproximadamente, 

o 2,4 × 1014 Hz. 

o 4,2 × 1014 Hz. 

o 1,2 × 1015 Hz. 

o 3,6 × 1015 Hz. 

o 5,2 × 1016 Hz. 
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QUÍMICA 

31.  

Tóquio 2020 Composição das medalhas 

 
(www.compoundchem.com. Adaptado.) 

As medalhas de ouro, prata e bronze utilizadas nas Olímpiadas de Tóquio 2020 são 

classificadas quanto à composição química, respectivamente, como 

o substância composta, substância simples e substância composta. 

o mistura heterogênea, substância simples e mistura heterogênea. 

o substância composta, solução sólida e substância composta. 

o mistura heterogênea, substância simples e solução sólida. 

o mistura homogênea, substância simples e solução sólida. 

 

32. Considerando que uma medalha de ouro das Olímpiadas de Tóquio seja composta pelos 

isótopos estáveis prata              e ouro             , o valor da soma correspondente ao número de 

nêutrons desses dois isótopos é 

o 197. 

o 107. 

o 126. 

o 178. 

o 304. 
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33. Metaforicamente, muitos atletas olímpicos afirmam que ganhar uma medalha de ouro “tem um 
peso muito maior”. Ironicamente, dentre as três medalhas olímpicas, a medalha de ouro é a 
que, de fato, apresenta a maior massa, 556 g, dos quais 98,8% correspondem ao metal prata 
(massa molar = 107 g · mol-1) e 1,2% do metal ouro (massa molar = 197 g · mol-1). 
Considerando a constante de Avogadro igual a 6 × 1023 mol-1, o número aproximado de átomos 
de prata e o número aproximado de átomos de ouro contidos em uma medalha olímpica de 
ouro são, respectivamente, 

o 3,1 x 1024 e 2,0 x 1022. 

o 3,3 x 1025 e 4,0 x 1024. 

o 5,5 x 1024 e 6,7 x 1022. 

o 1,2 x 1026 e 2,1 x 1023. 

o 1,1 x 1025 e 1,9 x 1022. 

 

34. Preocupados com o meio ambiente, os organizadores das Olímpiadas de Tóquio produziram 

as medalhas olímpicas com metais reciclados de dispositivos eletrônicos doados por cidadãos 

japoneses. Para se ter uma ideia do desafio tecnológico que isso representa, são necessários 

cerca de 40 smartphones para se reciclar apenas 1 g de ouro metálico. A tabela a seguir 

apresenta a quantidade de medalhas de ouro conquistadas pelos três primeiros países do 

ranking nessas Olimpíadas. 

 
(https://brasil.elpais.com. Adaptado.) 

Considerando que cada medalha de ouro contém 0,034 mol de ouro metálico (massa  

molar = 197 g · mol-1) em sua constituição, a quantidade aproximada de smartphones 

necessária para a produção das medalhas de ouro entregue a esses três países foi de 

o 2 790. 

o 3 500. 

o 6 900. 

o 19 700. 

o 27 900. 
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35. Os componentes microeletrônicos e a fiação de um smartphone são compostos principalmente 

por cobre, ouro e prata. Devido a essa composição surgiu a ideia de se utilizar smartphones 

usados para a reciclagem de metais na fabricação de medalhas olímpicas. Esses metais 

apresentam alta condutividade elétrica devido 

o à sua densidade elevada.  

o aos elétrons de valência móveis. 

o aos seus elevados pontos de fusão e ebulição. 

o às ligações covalentes estabelecidas entre os átomos metálicos. 

o à sua maleabilidade e ductibilidade.  

 

36. O lixo eletrônico, também denominado e-lixo, é o tipo de lixo que mais cresce no fluxo de 

resíduos domésticos do mundo. Dados do relatório da ONU indicam que o mundo gerou algo 

em torno de 45 milhões de toneladas de e-lixo em 2016 e que somente 20% desse montante 

foi reciclado. Para se minimizar este problema socioambiental, especialistas defendem que os 

países invistam urgentemente na reciclagem do e-lixo. Há três tipos de reciclagem de 

equipamentos eletrônicos: mecânico, químico ou térmico. A reciclagem mecânica é uma das 

mais utilizadas e envolve as etapas descritas a seguir.  

• Divisão, por granulometria, dos fragmentos dos equipamentos. 

• Separação dos fragmentos em magnéticos e não magnéticos. 

• Divisão dos resíduos não magnéticos em condutores e não condutores de corrente elétrica. 

As técnicas de separação de misturas utilizadas ao longo das etapas de reciclagem mecânica 

de eletrônicos são, 

o peneiração, separação magnética e separação eletrostática. 

o britagem, moagem e granulometria. 

o filtração, separação magnética e eletrólise. 

o peneiração, separação eletrostática e imantação. 

o britagem, moagem e separação eletrostática. 
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Leia o texto para responder as questões 37 e 38. 

O consumo energético e o uso de recursos hídricos são significativamente menores na 

reciclagem do e-lixo do que na mineração convencional, já que os aparelhos, em geral, apenas 

precisam ser desmontados, triturados e separados para depois serem encaminhados para as 

indústrias.  

O metal zinco (Zn), que compõem 5% da massa da medalha olímpica de bronze (450g), 

pode ser extraído da esfarelita, minério constituído pelo sulfeto de zinco (ZnS), mediante 

processo pirometalúrgico, que envolve as reações representadas pelas equações: 

ZnS (s) +       O2 (g)      ZnO (s)+ SO2 (g)  
ZnO (s) + C (s)      Zn (s) + CO (g) 

37. Considerando as massas molares Zn = 65,4 g · mol-1, S = 32 g · mol-1 e que as reações do 

processo pirometalúrgico tenham 100% de rendimento, a massa de sulfeto de zinco, em 

quilogramas, necessária para a produção das cerca de 400 medalhas de bronze distribuídas 

nas olímpiadas de Tóquio foi de 

o 65,4.  

o 18,0. 

o 13,4. 

o 9,00. 

o 6,70. 

 

38. Na segunda etapa da reação de obtenção do zinco metálico por pirometalurgia, 

o o óxido de zinco é oxidado e o oxigênio mantém seu número de oxidação.  

o o óxido de zinco é reduzido e o zinco adquire número de oxidação +2. 

o o carbono é o agente redutor e adquire número de oxidação +2. 

o o óxido de zinco é o agente redutor e o zinco cede elétrons. 

o o carbono é reduzido e ganha quatro elétrons. 
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Leia o texto para responder as questões 39 e 40. 

Alguns dos principais minérios de zinco, dos quais se pode obter o zinco metálico, e suas 

respectivas fórmulas químicas, são apresentados no quadro a seguir. 

 

39. Amostras de cada um dos minerais presentes no quadro, identificadas como amostra 1, 

amostra 2 e amostra 3, foram submetidas à reação química com solução aquosa de ácido 

clorídrico (HC), resultando nos seguintes produtos: 

Amostra 1 – sal e hidrácido fraco 

Amostra 2 – sal, água e gás 

Amostra 3 – sal e água 

As informações permitem afirmar que a zincita, a esfalerita e a smithsonita correspondem, 

respectivamente, às amostras 

o 1, 2 e 3.  

o 1, 3 e 2. 

o 2, 1 e 3. 

o 2, 3 e 1. 

o 3, 1 e 2. 

 

40. Considerando as massas molares Zn = 65,4 g · mol-1, S = 32 g · mol-1, O = 16 g · mol-1, 

C = 12 g · mol-1 e as fórmulas dos minérios presentes no quadro, a porcentagem aproximada 

de zinco na esfarelita, na smithsonita e na zincita é, respectivamente, 

o 80%, 52% e 67%.  

o 33%, 26% e 40%. 

o 67%, 52% e 80%. 

o 65%, 32% e 16%. 

o 97%, 93% e 81%. 
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41. Uma das formas de obtenção do zinco metálico envolve o processo de hidrometalurgia. Esse 

processo visa a produção de uma solução de sulfato de zinco livre de impurezas e a posterior 

deposição do zinco metálico por eletrólise. Essa solução passa por uma eletrólise, 

normalmente com uma corrente de 600 A, e o zinco (massa molar = 65,4 g · mol-1) é reduzido 

no cátodo conforme a equação: 

Zn2+ + 2e–      Zn 

Considerando que 1 Faraday corresponde à carga de 96 500 C, a produção de 450 g de zinco 

metálico por eletrólise ocorrerá, aproximadamente, após 

o 3,3 x 103 s.  

o 2,2 x 103 s. 

o 2,2 x 102 s. 

o 1,1 x 103 s. 

o 1,1 x 102 s. 

 

42. Assim como alguns atletas olímpicos, os alquimistas eram fascinados pelo ouro, o que gerou 

sua intensa busca por reações químicas que transformassem outros metais em ouro, um 

processo denominado transmutação. Com a evolução da química, firmada no conhecimento 

científico moderno, constatou-se que a transmutação dos elementos é impossível de ser 

realizada por meio de reações químicas, pois não se altera 

o o número de oxidação dos elementos.  

o o núcleo dos átomos. 

o a massa dos átomos. 

o a quantidade total de elétrons. 

o o orbital dos átomos. 

 

43. Alguns historiadores da ciência atribuem a Rutherford a façanha da primeira transmutação 

artificial da história. Embora não tenha realizado o sonho dos alquimistas de transformar metais 

menos nobres em ouro, Rutherford conseguiu transmutar um átomo de nitrogênio em oxigênio 

pelo bombardeamento de partículas alfa, conforme a equação: 

 

Nessa equação, X corresponde 

o a um próton.  

o a uma partícula beta. 

o a uma emissão gama. 

o a um nêutron. 

o a um pósitron.  
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Analise a fórmula da ostarina para responder as questões 44 e 45. 

 

ostarina 

44. Na busca desenfreada pelo ouro, alguns atletas acabam lançando mão de artifícios proibidos 

para aumentar sua performance física. Isso tem levado os comitês olímpicos a reforçarem a 

vigilância com a utilização de exames cada vez mais sofisticados para rastreamento do uso de 

substâncias não permitidas. Uma jogadora da seleção de vôlei brasileira foi suspensa da 

disputa pelo ouro nos Jogos de Tóquio por testar positivo no exame antidoping para a 

substância proibida ostarina.  

A fórmula molecular da ostarina e uma de suas funções orgânicas são, 

o C19H14F3N3O3 e cetona.  

o C19H2F3N3O3 e cetona. 

o C19H2F3N3O3 e amida. 

o C19H2F3N3O3 e álcool. 

o C19H14F3N3O3 e amida.  

 

45. A ostarina faz parte da classe dos moduladores seletivos do receptor androgênio e “imita” a 

testosterona, só que supostamente com menos efeitos adversos. Atletas de alta performance 

usam a substância para ganho de massa muscular e para melhoria do desempenho em 

competições. 

A fórmula estrutural da ostarina indica que a molécula apresenta 

o isomeria geométrica cis-trans.  

o carbono quaternário. 

o cadeia alifática. 

o carbono quiral. 

o caráter apolar.  

 


