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Redação – Questão 0
INSTRUÇÕES
·
Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e
30 (trinta) linhas.
·
Elabore a sua Redação no espaço destinado a tal fim e não utilize rascunho. Salve a sua
Redação enquanto a produz.
·
Se desejar, coloque um título para a sua Redação, o que não deve ser incluído na
contagem de linhas do texto.
Será anulada a Redação:
— redigida fora do tema proposto;
— apresentada em forma de verso;
— pré-fabricada, ou seja, que utilize texto padronizado, comum a vários candidatos.
Textos Motivadores:
Texto I
Como em tantas outras dimensões da vida, a Covid-19 também representa um divisor
de águas na forma como entendemos ser cidadão e exercer nossa cidadania. Esta ideia de
cidadania que emerge em tempos de emergência sanitária e distanciamento social é muito mais
semelhante às expressões conservadoras e limitadas em vigor até meados do século 20 do que
às manifestações de civilidade e encarnações da subjetividade política do século 21. Em tempos
pré-pandêmicos, a noção de cidadania era caracterizada por um processo triplo de autonomia
individual expansiva que nos permitia estar cada vez mais livres do Estado nacional e ser
sobrecarregados com responsabilidades mais pessoais. Para começar, a cidadania pré-Covid
tornou-se notória por sua desterritorialização. Em segundo lugar, diferentemente do que
aconteceu no século anterior, a cidadania pré-Covid desenvolveu-se a partir da politização das
esferas privada e cotidiana da vida pessoal. Estas esferas tornaram-se verdadeiras trincheiras
onde se travaram batalhas pela expansão dos direitos e liberdades, abandonando as instituições
formais da política vistas como incapazes ou desinteressadas em articular respostas para os
problemas genuínos de nosso tempo. É a chamada política de estilo de vida - ou política de vidaonde as relações com empresas e seus produtos, assim como com ONGs e suas causas, foram
vistas como mais promissoras para introduzir mudanças e gerar respostas às prioridades das
pessoas do que eventuais interações com os braços do Estado ou seus chefes visíveis no
governo. Finalmente, a cidadania em vigor até a quarentena foi baseada no princípio de desafiar
e liderar as elites governantes, em vez de se permitir ser dirigido e liderado por elas. A fonte da
autoridade, e até mesmo a sabedoria, para determinar o que eram problemas genuínos e o tipo
de direção necessária, não foram reconhecidos nas autoridades estabelecidas e dificilmente
poderia se esperar que surgissem de rituais partidários ou parlamentares. As respostas estavam
nas ruas, a deliberação cívica encarnando o espírito de cidadania foi reconhecida nas
mobilizações e marchas ou na vibração dos fóruns das redes sociais. A pandemia nos afastou
de tudo isso, praticamente da noite para o dia. Isso nos trouxe de volta a uma realidade de
sujeitos ancorados em um espaço territorial limitado tão restrito que até se torna inferior ao
espaço nacional. Nossa percepção e realidade de sermos cidadãos do mundo foram suspensas,

não sabemos por quanto tempo. De repente fomos deslocalizados para nos tornarmos sujeitos
imóveis de jurisdições hiperlocais.
ECHEGARAY,
Fabián.
Que
tipo
de
cidadania
nos
deixará
a
pandemia?
Disponível
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/que-tipo-de-cidadania-nos-deixara-a-pandemia.shtml?>. Acesso em: 10

em:<

jan. 2021.

Texto II.

Disponível em: <Umbrasil.com>. Acesso em: 10 jan.2021.

Texto III
A explicação é simples: sempre que encontra o caminho livre entre pessoas não
vacinadas, o vírus volta a circular. É o que se observa hoje no Brasil: dois anos após o país ter
sido declarado livre da doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o sarampo voltou a
se tornar um problema de saúde pública. Os mais de 400 casos suspeitos trouxeram à tona uma
cobertura vacinal ineficiente — a começar por áreas mais sensíveis sob o ponto de vista
epidemiológico, como os estados localizados na divisa com a Venezuela e outros países da
América Latina, onde o vírus continua a circular. Processo semelhante ocorre na Europa onde,
em 2017, o número de infectados aumentou 400%. Altamente contagioso ( o vírus se espalha
por gotículas de saliva no ar), o sarampo era até agora apenas uma lembrança remota, assim
como a pólio e a varíola. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram 18 anos sem casos.
Com um rápido cruzamento de informações, é possível apontar pelo menos uma das
causas do retorno do sarampo. Em tese, o controle vinha sendo feito com a vacina, ou seja, era
o resultado de dois fatores diretos — disponibilidade do imunizante nas unidades de saúde e
população consciente da necessidade de prevenção. Sem que o cidadão tome a atitude de se
imunizar — e também a seus filhos —, o modelo desaba.
Disponível em: <http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5988-vacinar-se-e-um-ato-de-cidadania>. Acesso em: 10
jan.2021.

Proposta de Redação
A partir das reflexões suscitadas em I, II e III, escreva um texto de caráter dissertativoargumentativo sobre a cidadania como um fator fundamental para a vida em tempos de
pandemia e pós-pandêmicos, ressaltando os novos papéis que o cidadão e o Estado precisam
assumir.

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira - Questões de 1 a 12

Questões de 1 a 3
TEXTO:
Menosprezar o perigo é um equívoco frequente na adolescência. É provável que esse
fenômeno aconteça porque os circuitos de neurônios das áreas cerebrais responsáveis pelo
controle das emoções organizam a arquitetura de suas sinapses anos antes do que o fazem os
do lobo frontal, região que coordena o planejamento racional e a tomada de decisões. Como
consequência, o adolescente experimenta emoções de adulto, enquanto mantém reações
imaturas diante de ameaças à própria vida e à dos outros.
No caso da atual epidemia, esse descompasso neuro-anatômico se manifesta com
clareza. A crença na imortalidade e no risco mais baixo de apresentar sintomas graves talvez
explique a irracionalidade de adolescentes e adultos jovens que se aglomeram em bares e nas
festas, alheios à realidade de que esse comportamento os põe em risco, expõe seus familiares,
a comunidade e dissemina a epidemia.
Apesar da maior gravidade nas pessoas mais velhas, a Covid-19 pode ser devastadora
em quem não chegou aos 30 anos, haja vista as sequelas deixadas pela infecção e as mortes
ocasionais nessa faixa etária.
Estamos num momento em que, cansada de ficar em casa, a população brasileira
decretou por conta própria o fim da epidemia. As imagens de jovens aglomerados nos bares e
as multidões nas ruas em que se concentra o comércio popular, as festas e o verão que se
aproxima prenunciam um ano novo sinistro.
Neste momento, tínhamos que nos concentrar em convencer os brasileiros da
importância de usar máscara, lavar as mãos e guardar distância dos outros, medidas exatamente
opostas às constatadas em imagens televisivas.
[...]
VARELLA, Dráuzio. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/drauziovarella/2020/12/covid-19-tambempode-ser-devastadora-para-quem-nao-chegou-aos-30-anos>. Acesso em: 9 jan. 2021. Adaptado.

Questão 1
De acordo com o artigo, é correto afirmar:
A)
As considerações de fundamentos científicos não devem ser consideradas justificativas
para o comportamento dos jovens face à epidemia.
B)
O descompasso neuro-anatômico do desenvolvimento juvenil posterga a organização da
arquitetura das sinapses.
C)
O fato de os adolescentes experimentarem emoções de adultos decorre do ato de manter
reações imaturas diante de ameaças à vida.
D)
O 5º parágrafo do texto explicita uma orientação comportamental que decorreu da
organização popular.
E)
Uma probabilidade causativa para as aglomerações, segundo o articulista, seria o
descompasso neuro-anatômico do desenvolvimento cerebral juvenil.

Questão 2
A análise sintática das estruturas decorrentes da organização textual está correta em
A)
Tanto o primeiro período do texto quanto o segundo apresentam oração subordinada
substantiva subjetiva.

B)
C)

D)

E)

No primeiro parágrafo, em “que coordena o planejamento racional e a tomada de
decisões”, identifica-se uma oração substantiva iniciada por uma conjunção integrante.
No final do primeiro parágrafo, percebe-se, em “enquanto mantém reações imaturas diante
de ameaças à própria vida e à dos outros”, uma oração indicativa de circunstância
temporal.
Não se justifica o uso de crase no final do primeiro parágrafo na expressão “à dos outros”,
uma vez que a norma culta preconiza que não se emprega crase diante de palavras
masculinas.
O terceiro parágrafo do texto inicia-se com uma expressão adverbial “Apesar da” que
explicita uma circunstância de condição.

Questão 3
Sobre o texto, pode-se afirmar que
A)
se configura como uma reflexão sobre a indiferença de uma sociedade desinformada
diante de uma pandemia.
B)
difunde o pensamento do jornal Folha de São Paulo e do conselho editorial, através de
estratégias de construção textual ora narrativas ora argumentativas.
C)
um grupo editorial específico busca impor suas ideias à população, sem se importar com
a veracidade de suas afirmações, nem com as verdades científicas hodiernas.
D)
busca aferir a capacidade intelectual do leitor para diferenciar fatos de opiniões, através
de parágrafos descritivos em relação à temática e busca de posicionamento de viés tão
somente informativo.
E)
explicita a opinião de um articulista específico, não representando todo o conselho
jornalístico editorial, através da exposição de fatos, argumentos e, também, de verdades
científicas hodiernas.
Questão 4
Upa! Cá estamos. Custou-te, não, leitor amigo? É para que não acredites nas pessoas que
vão ao Corcovado, e dizem que ali a impressão da altura é tal, que o homem fica sendo cousa
nenhuma. Opinião pânica e falsa, falsa como Judas e outros diamantes. Não creias tu nisso,
leitor amado. Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita cousa ao pé da tua cabeça, que os
mede. Cá estamos. Olha bem que é a cabeça do cônego. Temos à escolha um ou outro dos
hemisférios cerebrais; mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos
nascem no da esquerda. Descoberta minha, que ainda assim não é a principal, mas a base dela,
como se vai ver. Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado, e os substantivos de outro,
e toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivo da diferença sexual...
— Sexual?
Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando a minha grande
memória psico-léxico-lógica, em que exponho e demonstro esta descoberta. Palavra tem sexo.
— Mas, então, amam-se umas às outras?
Amam-se umas às outras. E casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo.
Senhora minha, confesse que não entendeu nada.
— Confesso que não.
Pois entre aqui também na cabeça do cônego. Estão justamente a suspirar deste lado.
Sabe quem é que suspira? É o substantivo de há pouco, o tal que o cônego escreveu no papel,
quando suspendeu a pena. Chama por certo adjetivo, que lhe não aparece: " Vem do Líbano,
vem..." E fala assim, pois está em cabeça de padre; se fosse de qualquer pessoa do século, a
linguagem seria a de Romeu: "Julieta é o sol... ergue-te, lindo sol." Mas em cérebro eclesiástico,
a linguagem é a das Escrituras. Ao cabo, que importam fórmulas? Namorados de Verona ou de
Judá falam todos o mesmo idioma, como acontece com o thaler ou o dólar, o florim ou a libra
que é tudo o mesmo dinheiro.
Machado de Assis, O cônego e a metafísica do estilo. Disponível em: <https://pt.wikisource.org/wiki/ O_C% C3%
B4nego_ou_Metaf%C3%ADsica_do_Estilo>. Acesso em: 9 jan.2021.

Sobre o trecho destacado e o estilo do autor, a alternativa sem comprovação é a
A)
O trecho revela um recurso recorrente na obra machadiana: a interlocução entre narrador
e leitor, perceptível ora por desinências verbais, ora por questionamentos, ora por
vocativos.
B)
O cientificismo que perpassa a argumentação presente no trecho selecionado é uma forte
marca do século XIX e do autor, embora este tenha sempre o traço irônico, perspicaz e
crítico face à ciência.
C)
O estilo sagaz e sutilmente ferino do autor pode ser percebido na crítica que faz à falta de
atualização do discurso religioso que não se emparelha com os avanços do século.
D)
A ironia machadiana também se percebe no nivelamento entre a linguagem do amor e a
do dinheiro.
E)
A palavra “Escrituras”, com letra maiúscula, eleva a religião a um patamar grandioso como
o da Ciência, servindo de parâmetro para entrever como o autor se contradiz ao tentar
criticar a instituição católica.
Questão 5
A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre
nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos.
O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil.
Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso.
A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério.
A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança.
Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil.
O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos. Comovente.
Rui Barbosa: uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza.
A riqueza dos bailes e das frases feitas. Negras de Jockey. Odaliscas no Catumbi.
A Poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa
para flauta e a Maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o presente.
Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres.
O trabalho da geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio império da literatura nacional.
Realizada essa etapa, o problema é outro. Ser regional e puro em sua época.
O estado de inocência substituindo o estado de graça que pode ser uma atitude do espírito.
O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica.
A reação contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor de nossa tradição lírica. O melhor
de nossa demonstração moderna.
Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de mecânica, de economia e de
balística. Tudo digerido. Sem meeting cultural. Práticos. Experimentais. Poetas. Sem
reminiscências livrescas. Sem comparações de apoio. Sem pesquisa etimológica. Sem
ontologia.
Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de jornais. Pau-Brasil. A floresta e a escola. O
Museu Nacional. A cozinha, o minério e a dança. A vegetação. Pau-Brasil.

ANDRADE, Oswald de. Poemas. Disponível em:< https://www.portalsaofrancisco.com.br/obras-literarias/poemasoswald-de-andrade:>. Acesso em: 5 jan. 2021.

Oswald de Andrade pertence à primeira fase do Modernismo e propôs uma maneira inovadora
de fazer arte. Tomando-se o texto destacado como exemplo, a única opção que legitima essa
nova arte é
A)
pinturas de quadros sobre temáticas históricas de heroísmo.
B)
manutenção dos padrões estéticos naturalistas.
C)
obediência total à estética academicista.
D)
originalidade pitoresca e liberdade da inspiração.
E)
inspiração nos modelos da arte europeia clássica.
Questões 6 e 7
Da menina, a pipa
Da menina a pipa
e a bola da vez
e quando a sua íntima
pele, macia seda, brincava
no céu descoberto da rua
um barbante áspero,
másculo cerol, cruel
rompeu a tênue linha
da pipa-borboleta da menina.
E quando o papel
seda esgarçada
da menina
estilhaçou-se entre
as pedras da calçada
a menina rolou
entre a dor
e o abandono.
E depois, sempre dilacerada,
a menina expulsou de si
uma boneca ensanguentada
que afundou num banheiro
público qualquer.
EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte: Nandyala, 2008.

Questão 6
O eu lírico, no poema, evidencia
A)

a solidão dos jovens casais despreparados.

B)

o abandono dos menores nas cidades grandes.

C)

a falta de amparo do Estado e das famílias perante a violência sexual.

D)

a impossibilidade de afetos verdadeiros na adolescência.

E)

as possíveis e múltiplas violências a que estão sujeitas as mulheres.

Questão 7
Observando-se a tessitura do poema, as palavras associadas, semanticamente, em relação a um mesmo
referente, são
A)

pipa (v.1), bola (v. 2), cerol (v. 7).

B)

menina (v. 1), papel (v. 10), boneca (v. 20).

C)

pele (v. 4), seda (v. 4), pipa-borboleta (v. 9).

D)

céu (v. 5), rua (v. 5), barbante (v. 6).

E)

linha (v. 8), cerol (v. 7), seda (v. 11).

Questões 8 e 9

Questão 8
A charge destacada traz uma reflexão sobre
A)
a falta de noção do brasileiro diante de uma realidade social.
B)
o desrespeito brasileiro de guardar lugar na fila
C)
o descrédito no sistema público assistencial.
D)
a falta de atendimento aos usuários do SUS.
E)
a procura desenfreada por assistência pública da população brasileira.
Questão 9
Em relação aos recursos linguísticos e o teor textual da charge, é correto afirmar:
A)

O registro da conjunção “MAS” conduz o leitor à inferência de que o diálogo se iniciou
naquele instante.

B)

Embora a conversa se mantenha entre personagens teoricamente advindos das camadas
econômicas mais baixas, apenas se manifesta a norma culta sem indícios de
coloquialismos.

C)

A repetição da vogal “e” na palavra “ATÉÉÉÉ” indica uma condição adverbial de rápida
duração.

D)

A presença do modo subjuntivo conduz à inferência de enunciados que evocam certezas
momentâneas.

E)

O gênero textual, sem se isentar de provocar humor, também serve a propósitos políticos
e sociais.

Questão 10
“Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que
está: esta história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao deus-dará. Eu que também
não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida parca como a
da datilógrafa."
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Ed. Rocco. 1977.

No trecho selecionado da obra A hora da estrela, a voz narrativa
A)
questiona a validade dos relatos subjetivos, já que a impessoalidade é a tônica dos textos
de Clarice.
B)
hipotetiza os efeitos da responsabilidade de narrar fidedignamente a história, já que
deveria, na verdade, carregar de lirismo e estilo literário a prosa moderna.
C)
revela-se com ecos de uma preocupação de legitimidade pitoresca, uma vez que a
narrativa contemporânea precisa atender a parâmetros rigorosos de estilo e abordagem,
conforme moldes preconcebidos.
D)
evidencia a função metalinguística, já que se revela consciente dos efeitos deturpadores
que suas intervenções, no olhar diferente à personagem, podem causar.
E)
superestima o valor das impressões que traz da personagem, falseando o estilo brilhante
e impecável da personagem a que se refere.
Questão 11
Soneto da ilha
Quarta feira de cinzas, Niterói
Eu deitava na praia, a cabeça na areia
Abria as pernas aos alísios e ao luar
Tonto de maresia; e a mão da maré cheia
Vinha coçar meus pés com seus dedos de mar.
Longos êxtases tinha; amava a Deus em ânsia
E a uma nudez qualquer ávida de abandono
Enquanto ao longe a clarineta da distância
Era também um mar que me molhava o sono.
E adormecia assim, sonhando, vendo e ouvindo
Pulos de peixes, gritos frouxos, vozes rindo
E a lua virginal arder no plexo

Estelar, e o marulho das ondas sucessivas
Da monção, até que alguma entre as mais vivas
Mansa, viesse desaguar pelo meu sexo.
MORAES, Vinicius. Disponível em:<http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/soneto-da-ilha>.
Acesso em: 9 jan. 2021.

A poesia modernista abre espaço para uma gama de possibilidades novas, contudo mantém
alguns ecos do passado, de outros estilos literários.
Isso se evidência, no poema destacado, à medida que
A)
explora barroquismos semelhantes ao cultismo de Padre Antônio Vieira e abandona o
lirismo romântico face à necessidade argumentativa que o tema impõe.
B)
mantém estrutura formal que remonta a formas clássicas e usa o recurso dos sentimentos
associados a elementos naturais como no Romantismo.
C)
explora a sexualidade animalesca como no Naturalismo, rejeitando os formalismos
parnasianos.
D)
apresenta uma nova forma de abordar o amor romântico, incluindo elementos eróticos,
mas impõe um ritmo realista no tratar das desventuras e das desilusões amorosas.
E)
acrescenta uma visão árcade do amor, toda a pompa da linguagem cientificista naturalista,
enquanto explora, ao máximo, a liberdade formal implantada desde as vanguardas
europeias.
Questão 12
A cerâmica marajoara é um importante legado indígena do período pré-cabralino brasileiro. As
populações que ficaram conhecidas como índios, já habitavam a ilha de Marajó, entre os anos
1400 e 400 a.C. Por volta de 1350, a cultura marajoara desapareceu por completo, mas o
requinte das vasilhas, das urnas funerárias, dos chocalhos, dos machados e dos potes nos revela
a evolução desse povo. Como a sociedade marajoara finalizou antes da chegada dos
portugueses, crê-se que sua arte foi absorvida por outros povos indígenas. A população local até
hoje reproduz as peças com base nos achados arqueológicos.

Exemplar de urna funerária decorada em relevo, 1000 a.C. (google imagens)

Terracota marajoara , 400 a.C. (google imagens)
A importância das peças artísticas marajoaras reside no fato de serem

A)
B)
C)
D)
E)

projetos de grafismo extremamente simples, por isso de pouco valor comercial ou artístico
na atualidade.
os únicos registros de arte indígena quinhentista brasileira não destruída pela chegada
violenta dos portugueses ao Brasil.
predominantemente policromáticas, explorando a riqueza de cores e tinturas amazônicas,
entretanto desprovidas de simbologias.
trabalhos, essencialmente, em relevo bicromático, ágrafos (sem palavras), por isso ricos
em grafismos, que auxiliam a construção de uma memória cultural das tribos hoje extintas.
obras com traçados simples, sem abordagens religiosas ou de costumes, revelando a
alienação do povo marajoara e a superficialidade da arte.

* * *
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Questões de 13 a 17
TEXTO:
Japanese company successfully tests
a manned flying car for the first time
Sky Drive Inc. conducted the public demonstration on August 25, the company said in a
news release, at the Toyota Test Field, one of the largest in Japan and home to the car company's
development base. It was the first public demonstration for a flying car in Japanese history.
The car, named SD-03, manned with a pilot, took off and circled the field for about four
minutes.
"We are extremely excited to have achieved Japan's first-ever manned flight of a flying
car in the two years since we founded SkyDrive... with the goal of commercializing such aircraft,"
CEO Tomohiro Fukuzawa said in a statement.
"We want to realize a society where flying cars are an accessible and convenient means of
transportation in the skies and people are able to experience a safe, secure, and comfortable new
way of life."
The SD-03 is the world's smallest electric vertical takeoff and landing vehicle and takes
up the space of about two parked cars, according to the company. It has eight motors to ensure
"safety in emergency situations."
"In designing an unexplored, new genre of transportation known as the flying car, we
chose the keyword "progressive" for inspiration," Design Director Takumi Yamamot said.
"We wanted this vehicle to be futuristic, charismatic and desirable for all future customers,
while fully incorporating the high technology of SkyDrive.
The company hopes to make the flying car a part of normal life and not just a commodity.
More test flights will occur in the future under different conditions to make sure the safety and
technology of the vehicle meet industry standards.
The success of this flight means that it is likely the car will be tested outside of the Toyota
Test field by the end of the year.
JOHNSON, Lauren M. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2020/08/29/us/flying-car-successful-test-in-japantrnd/index.html>. Acesso em: 28 dez. 2020.

Questão 13
The flying car, mentioned in the text
A)
is going to be available on August 25th.
B)
runs on gas.
C)
has more than one engine.
D)
is smaller than a regular car.
E)
does not work in adverse weather condition.

Questão 14
About Sky Drive Inc., it is correct to state that
A)

the company exists for over a decade.

B)

they seem to be optimistic about the flying car.

C)

it is one of the biggest companies in the world.

D)

it is trying to find a sponsor for the mass production of the flying car.

E)

despite the success of the first tests, they think flying car will never be a realistic alternative
for regular public.

Questão 15
The word “meet” in: “…to make sure the safety and technology of the vehicle meet industry
standards.” Should be understood as
A)

overcome.

B)

succeed.

C)

swap.

D)

fulfil.

E)

amount.

Questão 16
Considering Sky Drive and SD-03, it is correct to say:
A)

The design of the car resembles cars of the 19th century.

B)

The car is not going to be affordable to middle class consumers

C)

Stocks of the company have gone up dramatically.

D)

SD-03 won’t be enticing to a regular customer.

E)

Sky Drive plans to make their vehicle reachable to a lot of people.

Questão 17
In the sentence “Japanese company successfully tests a manned flying car for the first time”
(title), “manned” can be associated with
A)

crewed.

B)

amused.

C)

puzzled.

D)

distinguished.

E)

amazed.

Questões de 18 a 22
TEXTO:
Air Force graduates its largest class of female test
pilots and engineers in history
(CNN)They soar into the desert skies, piloting some of the most sophisticated aircraft the
world has ever seen. They have an innate understanding of high-performance aircraft and are
always pushing the boundaries on performance.

They are the small cadre of flight test pilots who graduate from the US Air Force Test Pilot
School (TPS) at Edwards Air Force Base in California – and this year they include a group of five
women, a record number.
For the five already dominating the skies, it's no big deal and they just wonder why there
aren't more females doing it.
Known by their call signs – Hulk, Tumble, Booster, PsiPhi and Shade – Capts. Casey Horgan,
Rachel Williams, Sarah Vorgert, Kalyn Tung and civilian Raina Duncan are the newest female
flight test pilots and engineers to graduate from TPS.
"There was never anything I was told I couldn't or shouldn't do," Horgan said. "I grew up
with great examples of female aviators, my mom included, and all of her friends and there was
no barrier there."
Flight test involves the Air Force's top pilots, engineers and combat systems operators
working to develop and test the newest technology needed to maintain and improve aircraft flying
qualities and performance.
Technical Director David Vanhoy said TPS graduates are trained to have a disciplined
tester's mindset to improve the Air Force's aircraft capabilities.
The five women graduated in a class of 24 students. The average number of women per
class is usually one to two, according to Vanhoy.
Edwards' TPS is the only Air Force test pilot school and is located at the world's leading
aeronautical test facility. Based in the Mojave Desert, jets of all speeds and sizes can be seen
flying above miles of dry lake bed, and felt throughout the day each time a sonic boom pulses
over the surrounding valley.
The school only accepts 45 of the "best and the brightest" pilots and engineers per year
– divided into 2 classes – for the rigorous year-long master's degree program. Out of a pool of
around 250-300 applicants, usually less than 10% of the applicants are women, Vanhoy said.
This year, women made up roughly 20% of the 2020A class:
Capt. Casey "Hulk' Horgan, test pilot. Age 31, Horgan flew C-130 Hercules transport aircraft at
Eglin Air Force Base in Florida before attending TPS. Both of her parents were Air Force aviators
and she knew she wanted to fly since she was a child.
Capt. Rachel "Tumble" Williams, test pilot. Age 29, she attended the Massachusetts
Institute of Technology and flew C-17 Globemaster cargo aircraft in Texas before getting into
TPS. She grew up near the Kennedy Space Center in Florida and watched shuttle rocket launches
from her driveway growing up. Her father was an Air Force pilot.
Capt. Sarah "Booster" Vorgert, flight test engineer. Age 27, worked as a weapons
tester at Eglin Air Force Base in Florida before going to TPS. She is one of the youngest students
to be accepted into the school and started going to air shows as a toddler.
Capt. Kalyn "PsiPhi" Tung, flight test engineer. Age 30, she graduated from the US
Air Force Academy and stayed to teach there. She thought airplanes were cool and had a female
teacher she looked up to who graduated from TPS, which made her want to pursue a career in
flight test.
Raina "Shade" Duncan, civilian flight test engineer. Age 35, she worked at Edwards
Air Force Base for 11 years on the flight line and on T-7 jet trainers before she was accepted into
TPS. The mother of a 2-year-old daughter, she attended her first air show when she was 3 years
old.
TIMM-GARCIA, Jaide. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2020/12/19/us/air-force-first-class-females-test-pilotstrnd/index.html>. Acesso em: 28 dez. 2020.

Questão 18
Considering the text, it’s correct to say:
A)
Women are not as gifted pilots as men.

B)
C)
D)
E)

Pilots at the US Air Force Test Pilot School (TPS) do not need previous qualification before
enrolling.
A Federal law imposed the presence of female pilots at TPS.
Every year at least 5 women graduate at TPS.
At TPS pilots fly cutting-edge technology planes.

Questão 19
About TPS, you can state that
A)
a lot of pilots are not able to finish their training program.
B)
TPS has been denounced on sexist behavior.
C)
the women currently enrolled this year can’t understand why there aren’t more females at
the school.
D)
traditionally, American society does not welcome women in the military.
E)
the lack of body strength could be one explanation for the small number of women at TPS.
Questão 20
Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
( )
Casey Horgan is the first woman to fly planes in her family.
( )
Casey grew up in a supportive environment.
( )
The women mentioned in the text are among the best pilots in their country.
( )
David Vanhoy believes women are more disciplined than men.
The correct sequence, from top to bottom, is
A)
TTTT
B)
FFTT
C)
FFTF
D)
FTTF
E)
TFFT
Questão 21
About the female group at TPS, it is correct to state:
A)

Capt. Rachel "Tumble" Williams is the youngest.

B)

Capt. Sarah "Booster" Vorgert has been exposed to planes since she was little.

C)

Capt. Kalyn "PsiPhi" Tung struggled to choose what she wanted in the beginning of her
career.

D)

Raina "Shade" Duncan plans to take her daughter to air shows as soon as she turns 3
years old.

E)

Raina "Shade" Duncan has been top of her class for 11 years in a row.

Questão 22
Which word could best substitute leading in “Edwards' TPS is the only Air Force test pilot school
and is located at the world's leading aeronautical test facility.”?
A)

Main.

B)

Concise.

C)

Brief.

D)

Lean.

E)

Compact.

* * *

Matemática / Raciocínio Lógico Matemático - Questões de 23 a 32
Questão 23

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=tabela+oms+indice+ de&sxsrf= ALeKk00vIk3
QzMbC3GXlbAYjVFVqEKSDHQ:1610371874>. Acesso em: 5 jan. 2021.

O cálculo do IMC – Índice de Massa Corpórea – é obtido quando se divide o peso de uma pessoa,
em quilogramas, pela medida da sua altura, em metros, elevada ao quadrado. Esse índice serve
para identificar se uma pessoa está com seu peso dentro dos padrões mundialmente aceitos
pela OMS - Organização Mundial da Saúde, ou para verificar distorções, tais como abaixo do
peso ideal, peso normal ou Ideal, obesidade nos níveis I a III, obesidade mórbida, etc., conforme
se observa na tabela apresentada.
De acordo com o cálculo do IMC e conforme dados da tabela, pode-se afirmar que uma pessoa
com
A)
peso de 70kg e medindo 1,73m se enquadra em situação de magreza.
B)
peso menor que 60kg se enquadra em situação normal, independente da sua altura.
C)
peso de 80kg e medindo 1,60m de altura se enquadra em situação de obesidade de grau
I.
D)
peso maior que 90kg se enquadra em situação de sobrepeso, independente da sua altura.
E)
peso maior que 80kg se enquadra em situação de magreza, se sua altura for menor que
1,70m.
Questões de 24 a 26
No dia 24 de setembro de 2020, uma determinada pessoa foi ao médico que lhe receitou uma
colher de sopa de certo medicamento, 4 vezes ao dia, a partir do dia seguinte dessa consulta,
em cujo frasco continha meio litro do medicamento. O médico recomendou que o paciente
voltasse ao seu consultório, um dia após completar o uso de 1,5 litros do medicamento, para que
ele avaliasse os efeitos do tratamento.
O paciente seguiu à risca o tratamento indicado pelo médico.
Questão 24
Considerando-se que o paciente tomou, todos os dias, as 4 doses diárias e sabendo-se que
uma colher de sopa equivale a 15ml, o paciente tomou um frasco do medicamento durante,
aproximadamente,
A)
5 dias.
B)
8 dias.
C)
16 dias.
D)
40 dias.
E)
167 dias.

Questão 25
Considerando-se que o paciente, desde que iniciou o tratamento, tomou todos os dias as 4 doses
diárias indicadas pelo médico, sem interrupções e sem desperdício do medicamento (utilizando
as sobras de um frasco e completando a dose com a do outro frasco), a partir do dia seguinte da
consulta inicial, ele deve voltar ao médico no dia
A)
20 de outubro de 2020.
B)
21 de outubro de 2020.
C)
20 de novembro de 2020.
D)
2 de janeiro de 2021.
E)
3 de janeiro de 2021.
Questão 26
Sabendo-se que 24 de setembro de 2020 foi uma quinta-feira, após o uso de toda medicação
receitada pelo médico, seguindo todas as recomendações, o dia que ele deveria voltar ao médico
é uma
A)
segunda-feira.
B)
terça-feira.
C)
quarta-feira.
D)
quinta-feira.
E)
sexta-feira.
Questão 27
Considere que uma determinada Clínica Médica foi constituída por três sócios, todos médicos
recém-formados. O médico X entrou na sociedade com uma quantia de 50 mil reais por 40
meses, o médico Y, com o capital de 60 mil reais por 30 meses e o médico Z, com 30 mil reais
por 40 meses.
O resultado da empresa, que pode ser lucro ou prejuízo, após um certo período posterior, foi de
100 mil reais.
Logo, pode-se afirmar que
A)
X irá receber 24 mil, Y irá receber 36 mil e Z irá pagar 40 mil.
B)
X irá receber 36 mil, Y irá receber 24 mil e Z irá pagar 40 mil
C)
X irá receber 40 mil, Y irá pagar 36 mil e Z irá receber 24 mil.
D)
X irá receber 40 mil, Y irá receber 36 mil e Z irá receber 24 mil.
E)
X irá receber 40 mil, Y irá receber 24 mil e Z irá receber 36 mil.
Questão 28
Considere que em um certo hospital, verificou que levam 12 dias para utilizar 35 caixas de
determinado medicamento, com 4 unidades em cada caixa, para uso de 16 pacientes internados.
A quantidade de dias que 70 caixas desse mesmo medicamento, contendo 6 unidades cada
uma, poderá ser utilizada, se o número de paciente dobrar, é de
A)
9 dias.
B)
12 dias.
C)
15 dias.
D)
18 dias.
E)
24 dias.
Questão 29
A dexametasona é um corticosteroide usado para o tratamento de várias doenças por
seus efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. O medicamento foi testado em

pacientes hospitalizados com COVID-19 nos testes clínicos Recovery, do Reino Unido,
e descobriu-se que há benefícios para pacientes em situações graves. De acordo com
descobertas preliminares, o tratamento reduziu a mortalidade em aproximadamente um
terço nos pacientes em ventilação mecânica, e a mortalidade foi reduzida em cerca de
um quinto nos pacientes que precisavam apenas de oxigênio.
Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em: 5 jan. 2020.

Com base nas informações apresentadas, suponha que, antes do tratamento com a
dexametasona, dos pacientes internados em ventilação mecânica 60 morriam e, dos pacientes
internados que precisavam apenas de oxigênio, 30 morriam.
Se o medicamento tivesse sido utilizado para esses pacientes, o número aproximado de mortes
de pessoas internadas em ventilação mecânica e de pessoas que precisavam apenas de
oxigênio seria, respectivamente,
A)
3e5
B)
17 e 19
C)
20 e 6
D)
40 e 24
E)
57 e 25
Questão 30
A negação de “hoje não é domingo e amanhã choverá” é
A)

hoje é domingo ou amanhã choverá.

B)

hoje é domingo ou amanhã não choverá.

C)

hoje não é domingo nem amanhã choverá.

D)

hoje não é domingo então amanhã choverá.

E)

hoje não é domingo e amanhã não choverá.

Questão 31
Desde o início da pandemia do novo corona vírus, no período de março de 2020 a julho de 2020,
um determinado funcionário de um hospital particular verificou que o número de ocorrências na
emergência foi no primeiro mês de 2, no segundo mês de 6, no terceiro mês 18, e, assim,
sucessivamente, observando-se um crescimento que forma uma progressão geométrica.
Seguindo essa progressão, nesse período, o número total de pacientes internados nesse hospital
foi de
A)
26
B)
62
C)
80
D)
216
E)
242
Questão 32

Disponível em:<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/132-para-usar-em-sala-deaula-as-formas-da-natureza>. Acesso em 05 jan. 2021.

A matemática está presente na natureza de diferentes maneiras. Analisando a forma geométrica
apresentada na figura, pode-se observar um pentágono regular, formado pelas pétalas da flor.
Considerando-se que as medidas aproximadas do lado desse pentágono e sua altura são de
3cm e 4cm, respectivamente, pode-se afirmar que área aproximada ocupada pelas petálas dessa
flor, nesse pentágono, é de
A)
12cm²
B)
15cm²
C)
20cm²
D)
30cm²
E)
60cm²
* * *

Ciências Humanas - Questões de 33 a 43
Questão 33

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=localiza%C3%A7%C3%A3o+ no+espa%C3%
A7o&sxsrf=aucg:1607775475189&source= lnms&tbm>. Acesso em: 12 dez.2020.

Em virtude de seu elevado senso crítico e da forma irônica com que abordam alguns temas
pertinentes à Geografia, as tirinhas de Mafalda trazem referências sobre a localização de um
lugar que é definida pelas coordenadas geográficas. Embora o conceito de espaço geográfico
envolva elementos concretos e abstratos, para a localização de um lugar no espaço, é preciso
trabalhar com algo concreto: um local onde podemos nos mover, levando em conta as direções
e a altitude.
Em relação ao espaço geográfico, analise as proposições a seguir e marque V para o que for
verdadeiro e F, para falso.
( )

Os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra paralelamente à linha do
Equador.

( )

A longitude é a distância, medida em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre até
o Meridiano de Greenwich.

( )

A latitude é um fator importantíssimo para a compreensão dos tipos de clima no mundo.

( )

Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico
são paralelos secundários, mas de grande importância.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a:
A)

VFVF

B)

VVFF

C)

FVFV

D)

FFVV

E)

VVVV

Questão 34

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=latifundio&sxsrf=ALeKk024SsbKdl0Htexp9tgvGtxxLY
H62g:1607779576623&source=lnms&tbm>. Acesso em: 12 dez. 2020.

A partir da análise da charge e dos conhecimentos sobre a questão agrária no Brasil, pode-se
concluir que a solução para os problemas nelas apresentados aponta para
A)
o reassentamento de posseiros e de grileiros fixados nas cidades, como forma de redução
do desemprego e da violência urbana.
B)
a relocação de sem-teto para a zona rural, a fim de minimizar os problemas urbanos
decorrentes do inchaço das cidades.
C)
o fim do latifúndio por exploração, devido à existência do trabalho escravo nesse tipo de
estabelecimento rural.
D)
a urgência de assentamentos de famílias sem-terra, de modo a frear o crescimento
populacional urbano.
E)
a necessidade de uma reforma agrária capaz de conter o êxodo rural e suas
consequências no espaço urbano.
Questão 35

Disponível em: <google.com/search?q=pirâmide+etária+do+ brasil&sxsrf=ALeKk02bz_W-sCyZdR-KM5YjCH1Hb9dFQ:1607785485417>. Acesso em: 12 dez. 2020.

A partir da análise da ilustração e dos conhecimentos sobre o perfil demográfico brasileiro, é
correto afirmar:
A)

O país se encontra na segunda fase de transição demográfica, pois a mortalidade está
caindo rapidamente e a expectativa de vida estacionou.

B)

A demanda por mão de obra é maior na população feminina, em virtude da emancipação
desse gênero.

C)

A taxa de fecundidade está em queda, entre outros fatores, devido à maior utilização de
métodos anticonceptivos.

D)

O perfil demográfico permanece inalterado, visto que os homens continuam sendo minoria,
na população absoluta.

E)

A taxa de natalidade infantil apresenta um aumento progressivo, podendo ser percebida
no maior estreitamento da base das pirâmides.

Questão 36

Disponível em: < https://www.google.com/search?q= fenomeno+...%C3%A7%C3%A3o& tbm=isch&sxsrf
=ALeKk02IOUODDrXTWlCrzfq3oE2xRAHFNA:1610389916822&source>. Acesso em 15 dez. 2020.

O fenômeno urbano, representado em C, é denominado de
A)

aglomeração urbana.

B)

metrópole distrital.

C)

periurbanização.

D)

megalópole.

E)

conurbação.

Questão 37
O sistema de transportes brasileiro define-se, basicamente, por uma extensa matriz rodoviária,
sendo também servido por um sistema limitado de transporte fluvial, apesar do numeroso
sistema de bacias hidrográficas presentes no país, ferroviário e aéreo.
O intuito de criar uma rede de transportes ligando todo o país nasceu com
as democracias desenvolvimentistas, em especial as de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.
Àquela época, o símbolo da modernidade e do avanço em termos de transporte era o automóvel.
Isso provocou uma especial atenção na construção de estradas. Desde então, o Brasil tem sua
malha viária baseada no transporte rodoviário.
Considerando-se as informações apresentadas e os conhecimentos sobre transportes no Brasil,
marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( )
O transporte de cargas, do final do século XIX até os dias atuais, foi feito por ferrovias e
pela navegação, razão pela qual as rodovias se encontram, atualmente, em péssima
situação.
( )
A melhoria da malha de transporte é fundamental para evitar contratempos no escoamento
da produção.

( )
( )

O estado de conservação das rodovias brasileiras é bastante precário, considerando-se
serem essas o principal meio de transporte de passageiro e de carga no país.
O equilíbrio da matriz de transporte somente foi alcançada após a criação do Plano
Nacional de Logística de Transportes, de modo que a situação retratada no texto não faz
mais parte da realidade brasileira.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
FVVF
B)
VVFF
C)
FVFV
D)
FFVV
E)
VFVF
Questão 38
O G20 (Grupo dos 20) é um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos
centrais dos 19 países de economias mais desenvolvidas do mundo, mais a União Europeia. Foi
criado em 1999, na esteira de várias crises econômicas da década de 1990.
Dentre suas atuações, o G20
A)
representa um fórum de debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento
econômico mundial de forma sustentável.
B)
objetiva, de forma efetiva, modificar a cultura política e econômica de aliados como a
Coreia do Norte.
C)
exclui dos seus quadros os países do Mercosul por considerar insatisfatória a produção
industrial do bloco.
D)
tem promovido um fórum de debates sobre problemas relacionados à segurança
internacional, conflitos e também questões militares.
E)

distingue-se como uma instituição responsável pela criação do Fundo Monetário
Internacional e pelo início do processo de globalização econômica.

Questão 39
Conhecer é, em certo sentido, comparar e classificar as coisas que existem. Portanto,
aceitar uma classificação racial ou os princípios de uma tipologia racial não significa por si
só aceitar ou adotar conceitos racistas.
Entretanto, esse exercício classificatório, aparentemente inofensivo, pode tomar uma
conotação racista quando, além de classificar os indivíduos, também hierarquizamos os
grupos humanos de acordo com juízos de valor que tomam a raça como fator casual.
Configura-se, então, um processo de racialização, que implica a ideia de superioridade de
um grupo em relação a outro, com base em preconceitos referentes a características
físicas ou culturais.
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/apartheid.htm>. Acesso em: 4 jan. 2021. Adaptado.

O conceito de raça foi amplamente utilizado, em diversos períodos da história da humanidade, a
exemplo

A)

da utilização da mão de obra escrava africana, no período da colonização, respaldada pelo
estágio tribal e de selvageria existente nas sociedades da África, que desconheciam
organizações políticas centralizadas.

B)

da opção pelo trabalho escravo africano no Brasil colonial, em função da indolência e da
resistência do índio e de sua inadaptabilidade ao trabalho e à produção de bens
econômicos.

C)

do processo de colonização da África, no período imperialista, justificado pela crença na
hierarquização das raças e das sociedades, corroborada pelos princípios científicos
vigentes na época.

D)

do regime fascista italiano, quando, baseado na superioridade genética dos brancos
latinos, Benito Mussolini estabeleceu um regime pautado na eugenia, na pureza racial e
na eliminação física dos judeus e dos eslavos.

E)

da expansão norte-americana na Europa ocidental, após a Segunda Guerra Mundial,
objetivando conter o avanço soviético, cujo povo era considerado de uma raça inferior e
bárbara.

Questão 40
Apartheid (significa separação/segregação em africânder) era um regime
segregacionista que negava aos negros da África do Sul os direitos sociais,
econômicos e políticos. Embora a segregação existisse na África do Sul desde o
século 17, quando a região foi colonizada por ingleses e holandeses, o termo passou
a ser usado legalmente em 1948. No regime da apartheid, o governo era controlado
pelos brancos de origem europeia (holandeses e ingleses), que criavam leis e
governavam apenas para os interesses dos brancos. Aos negros eram impostas
várias leis, regras e sistemas de controles sociais. Este sistema vigorou até o ano de
1990, quando o presidente sul-africano tomou várias medidas e colocou fim ao
apartheid.
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/apartheid.htm)>. Acesso em: 4 jan. 2021. Adaptado.

A decretação do fim do apartheid na República da África do Sul levou à adoção de medidas de
caráter político-social, dentre as quais a
A)
B)
C)
D)
E)

unificação da cultura (religião, língua, artes, culinária etc.) na África do Sul, e a expulsão
dos brancos europeus colonizadores do país.
desvinculação da República da condição, até então, de membro efetivo da Organização
do Tratado do Atlântico Norte – OTAN.
implantação do sistema socialista na República, que vigora até os dias atuais, conforme o
modelo estabelecido na China, desde a década de 1980.
libertação de Nelson Mandela que, após 26 anos de prisão, negociou o fim do apartheid e
se tornou o primeiro presidente negro do país.
opção pelo desligamento e retirada da República da Organização do Mercado Exterior –
OMC, para salvaguardar as riquezas minerais existentes em solo nacional.

Questão 41
De acordo com os conhecimentos sobre urbanização no Brasil, é possível afirmar que uma das
características marcantes da urbanização brasileira é
A)
a chamada macrocefalia, ou seja, o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos
e a diminuição progressiva da população relativa das pequenas cidades.
B)
o planejamento equiparado entre as oportunidades disponibilizadas aos habitantes na
zona rural e urbana, contribuindo para o elevado Índice de Desenvolvimento Humano –
IDH nos espaços referidos.
C)
a vinculação estreita com a imigração, proveniente de países emergentes, visto que as
migrações internas se registraram de forma insignificante.
D)
o planejamento de ocupação do solo urbano, responsável pela diminuição progressiva da
favelização e das invasões nas metrópoles e megalópoles.
E)
o pleno controle de epidemias, a exemplo da dengue, devido ao saneamento básico que
favorece ao país em toda a sua dimensão.
Questão 42
O longo rendoso e doce reinado do açúcar em terras brasileiras [...] trouxe também
consequências amargas para o país. Plantada com avidez e impaciência no
luxuriante solo de aluvião nordestino, a cana-de-açúcar deu luz ao Brasil,
colocando-o no mapa do comércio planetário. O pó branco tornou-se “o principal
nervo e substância da terra”, segundo um antigo cronista.
BUENO, E. Brasil: uma história. São Paulo: Leya, 2005.

A produção açucareira, no Brasil,
A)
baseava-se no latifúndio monocultor, sem causar danos ambientais, uma vez que as
matas eram substituídas por canaviais.
B)
foi o principal meio de viabilização econômica da Colônia, gerando grandes lucros para a
Metrópole.
C)
permitiu a preservação das comunidades indígenas, pois os africanos escravizados foram
a única mão de obra adotada.
D)
excluiu os senhores de engenho do jogo político, uma vez que a administração pública só
podia ser exercida por representantes diretos da Coroa portuguesa.
E)
contribuiu para a formação de uma sociedade igualitária na questão de gênero, uma vez
que as mulheres desempenhavam funções administrativas nos engenhos e tinham o
direito de herança.
Questão 43

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=super+herois+capa+de+revista& tbm=isch&
ved=2ahUKEwjp19Wj7YfuAhURDrkGHUBFD78Q>. Acesso em: 5 jan. 2021.

A popularização dos super-heróis, retratados na capa da história em quadrinhos, era reflexo dos
conflitos da política mundial de uma fase da segunda metade do século XX, caracterizada pela
disputa entre o
A)

pacifismo e o militarismo.

B)

capitalismo e o socialismo.

C)

nazismo e a democracia liberal.

D)

terrorismo e a liberdade política.

E)

mercantilismo e o liberalismo econômico.

* * *

Ciências da Natureza - Questões de 44 a 55
Questão 44
Em um recipiente, encontra-se uma determinada substância em seu estado líquido e abaixo de
sua temperatura de solidificação.
Após a agitação, é correto afirmar que
A)
toda a substância solidifica-se, conservando a temperatura do recipiente.
B)
a substância solidifica-se, total ou parcialmente, aumentando a temperatura do recipiente.
C)
a substância não solidifica e conserva a temperatura.
D)
a substância solidifica-se, total ou parcialmente, diminuindo a temperatura do recipiente.
E)
a substância solidifica-se, total ou parcialmente, conservando-se a temperatura do
recipiente.
Questão 45
A hidroterapia é um excelente recurso para pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) em
fase tardia. Como a água reduz o peso do corpo, eles podem caminhar pela piscina sem tanto
desequilíbrio e, ainda, conseguem ganhar força, já que precisam vencer a água. Até mesmo a
temperatura da água, que é mais aquecida, consegue aumentar a mobilidade articular e
promover um maior relaxamento dos músculos.
Com base nos conhecimentos sobre a Hidrostática, é correto afirmar:
A)
A pressão hidrostática depende da área da base do recipiente que contém o líquido, da
profundidade e da gravidade local.
B)
Uma consequência importante de lei de Stevin é o fato de a pressão hidrostática ser
dependente da área de contato do líquido.
C)
De acordo com o princípio de Arquimedes, a intensidade do empuxo é igual ao peso do
volume de fluído deslocado pelo objeto imerso.
D)
A prensa hidráulica é um mecanismo eficaz de redução da força aplicada e, para isso,
basta construir um dispositivo com área igual à área na qual se vai aplicar a força.
E)
A diferença de pressão entre dois pontos de líquidos imiscíveis é igual ao produto do
volume pelo módulo da aceleração da gravidade local e pela diferença de profundidade
entre os pontos considerados.
Questão 46
Duas esferas metálicas com diferentes temperaturas são colocadas num recipiente e isoladas
do meio externo. Sabendo-se que as temperaturas se igualaram, é possível afirmar que a esfera
com maior variação de temperatura tem
A)
maior calor específico.
B)
menor massa
C)
maior temperatura.
D)
menor calor específico.
E)
menor temperatura.

Questões 47 e 48

Os alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os átomos de
carbono da cadeia, já os alcenos e alcinos não. Um dos principais alcanos é o butano que,
juntamente com o propano, compõe a mistura presente no GLP (gás liquefeito de petróleo), o
comumente chamado gás de cozinha. Outro exemplo de hidrocarboneto é o composto
apresentado.
Questão 47
Com base nos conhecimentos sobre os hidrocarbonetos, é correto afirmar:
A)
Os cicloalcanos possuem praticamente as mesmas características dos alcanos, porém
possuem uma cadeia fechada ou acíclica.
B)
Os alcenos possuem duas ligações duplas entre carbonos e sua fórmula geral é C nH2n-2.
C)
A estrutura física dos alcanos é a cadeia aberta (alifática), insaturada e homogênea.
D)
Em relação à classificação das cadeias carbônicas e sua nomenclatura, um outro exemplo
de hidrocarboneto, citado no texto, é o composto 1,3-pentadieno.
E)
O nome do composto formado pela união do n-propil e n-butil é o n-hexano.
Questão 48

O esquema ilustra um processo para obtenção de compostos orgânicos. Em relação a esse
processo, é correto afirmar:
A)
Os compostos A, B e C, obtidos nas reações, são: 2-propanol; 2-cloro-propano e propano,
respectivamente.
B)
O produto B, 2- cloro-1-propeno é um haleto orgânico.
C)
As reações são de adição, sendo os compostos A=1-propanol; B=1-cloro-propano e
C=propano.
D)
Ao reagirem, os produtos obtidos serão: A=1,2-propanodiol; B=1,2-dicloropropano e
C=propano.
E)
As reações são de substituição e o produto C é o propano.

Questão 49

A partir dos dados das curvas de solubilidade apresentados, é correto afirmar:
A)
Em toda faixa de temperatura estudada, o hidróxido de cálcio é mais solúvel que o nitrato
de potássio.
B)
Não há formação de corpo de fundo, quando a solução formada por 25g de KNO 3 e 50g
de água a 40°C é resfriada a 30°C.
C)
A solubilidade do nitrato de potássio aumenta com a temperatura e a do hidróxido de cálcio
diminui.
D)
Duas substâncias puras podem apresentar a mesma curva de solubilidade.
E)
Quando se adicionam 10,0g de KNO3 em 12,0g de água a 56°C, obtém-se uma solução
saturada.
Questão 50
O fenômeno de bioluminescência está relacionado com a emissão de luz por um organismo vivo
e pode ser observado nos vagalumes e em alguns gêneros de água-viva. Esse fenômeno é
catalisado por uma enzima que oxida moléculas orgânicas presentes nesses organismos e,
como consequência, ocorre a liberação de energia na forma de luz visível. A quimiluminescência
é a emissão de luz por meio de uma reação química e, neste fenômeno, a energia necessária
para a excitação dos elétrons do sistema provém de uma reação química. De acordo com Stevani
e Baader (1999), ocorre a formação de uma substância no estado excitado que, pelo decaimento
para o estado eletrônico fundamental, emite luz.
A partir das informações apresentadas, pode-se concluir que esses diferentes tipos de emissão
de luz estão fundamentados no modelo atômico de
A)
Rutherford.
B)
Bohr.
C)
Thomson.
D)
Heisenberg.
E)
Dalton.

Questão 51
Como a vida surgiu no planeta Terra? Essa pergunta, de grande relevância, continua a estimular
inúmeras pesquisas científicas. Apesar do esforço já empreendido, o surgimento da vida na Terra
não está cientificamente esclarecido, mas está intimamente relacionado com a evolução do
sistema solar.
É possível que o sistema solar tenha surgido a partir de uma nuvem de poeira e gás. A matéria,
sendo comprimida gravitacionalmente, se aqueceu, iniciando-se o processo de fusão nuclear do
hidrogênio em hélio. Desse modo, no centro dessa nuvem, se teria formado o Sol. A Terra e os
demais planetas começaram a tomar forma quando os grãos de poeira dessa nuvem, que, então,
girava em torno do Sol, começaram a agrupar-se. Calcula-se que a Terra surgiu há 5 bilhões de
anos.
As estruturas semelhantes a células teriam surgido há 4,0 bilhões de anos; as células
procariontes, há 3,5 bilhões de anos; e as células eucariontes, há 1,5 bilhão de anos.
Os conhecimentos das Ciências Naturais, associados à temática abordada no texto, permitem
afirmar:
A)
A energia fótica, utilizada pelos primeiros seres vivos, tinha como objetivo proporcionar a
transformação de uma atmosfera redutora em oxidante.
B)

Quando a vida surgiu na Terra, ela era muito simples e desprovida de uma barreira seletiva
envolvendo o citosol de suas células.

C)

A primeira forma de vida foi originada a partir de uma grande evolução molecular, na
presença de moléculas como o gás carbônico e o oxigênio.

D)

A análise bioquímica do sistema de endomembranas e da plasmalema reforça a teoria da
origem dos eucariontes, a partir de evaginações e invaginações que ocorreram na
membrana do procarionte.

E)

A aquisição de processos fotossintéticos, segundo a teoria darwinista, ocorreu para que
os organismos tivessem a capacidade de sintetizar seu próprio alimento.

Questão 52

Um biólogo representou graficamente o crescimento de um animal que mantinha em seu
laboratório e, conforme os resultados apresentados, pode-se concluir que o animal analisado foi
A)

o morcego.

B)

a aranha.

C)

o camundongo.

D)

o sapo.

E)

o peixe.

Questão 53
Um organismo pluricelular fotossintetizante, que apresenta xilema e floema, mas é desprovido
de ovário desenvolvido para proteger sua semente, é classificado como uma
A)

alga.

B)

briófita.

C)

pteridófita.

D)

gimnosperma.

E)

angiosperma.

Questão 54
Em labradores, a pelagem preta, chocolate ou dourada imprescinde da interação entre dois pares
de genes, os alelos B e b e os alelos E e e. O alelo dominante B é responsável pela síntese do
pigmento preto e o alelo recessivo b pela produção do pigmento chocolate. O alelo dominante E

determina a deposição do pigmento preto ou chocolate nos pelos; e o alelo e impede a deposição
de pigmento no pelo.
Se nascerem 24 cães resultantes de cruzamentos de cães heterozigóticos nos dois lócus com
cães duplo-homozigóticos recessivos, a quantidade esperada de cães com pelagem chocolate é
A)

4

B)

6

C)

12

D)

18

E)

24

Questão 55

Analisando-se o cariótipo apresentado e com base nos conhecimentos sobre cromossomos, é
correto afirmar que
A)

o cariótipo pertence a um indivíduo portador da síndrome de Down.

B)

os cromossomos são encontrados em prófase.

C)

a anomalia observada deve-se a uma não disjunção cromossômica no processo
meiótico.

D)

o organismo com este tipo de cariótipo apresenta duas cromatinas sexuais.

E)

os cromossomos do primeiro ao vigésimo segundo par são classificados como
heterossomos.

** * * *

