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FOLHAS DE RESPOSTAS
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“  .”Conhecido como Navegante Negro

IDENTIFICAÇÃO DO CADERNO DE PROVAS

- Você terá 4 (quatro) horas para responder às Provas, sendo de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos o 

tempo mínimo de permanência em Sala de Prova.

- Você só poderá levar o Caderno de Provas após decorridas as 4 (quatro) horas.

- Ao concluir as provas, entregue ao Fiscal a Folha de Respostas e a Folha de Redação. A não devolução 

acarretará na eliminação do Processo Seletivo.

“  ”O Mestre-Sala dos Mares  - Aldir Blanc foi um compositor, cronista e médico carioca.
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA | Questões de 1 a 11

 QUESTÕES de 1 a 4

Língua Portuguesa |

1QUESTÃO

2QUESTÃO

3QUESTÃO

 - PROCESSO SELETIVO 2020.2

TEXTO: 

  Que há pobreza, e grande, no Brasil, todos 
sabiam, mas não supunham que chegasse a um 
estado de indigência. Segundo o estudo Radar Social 
[2005], que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

5 acaba de divulgar, o Brasil é o penúltimo país, entre 
130, em distribuição de renda, não perdendo apenas 
para Serra Leoa, paupérrimo Estado africano. Pouco 
mais de 30% da população brasileira vive em estado 
de pobreza.

10  Ninguém é pobre porque  quer. Pobreza supõe 
 uma situação forçada, involuntária, resultante de 

escassez de meios. Há uma pobreza sinônimo de 
modéstia, praticada pelos que renunciam aos bens 
supérfluos ou ostentatórios, mas o estudo refere-se 

15 a uma pobreza extrema, no limite das necessidades 
 mínimas. Nesse caso, indesejada. Imposta por 

circunstâncias políticas e sociais ainda sem o controle 
dos que praticam a pobreza moral.

  As desigualdades apontadas pelas estatísticas 
20 deveriam doer fundo na consciência nacional. Por 
 exemplo: apenas 1% dos brasileiros, os mais ricos, 

tem renda igual ao conjunto da renda de metade 
da população. A renda per capita, em certos casos, 
como o de uma parcela da população negra, desce 

25 a meio salário mínimo. Em matéria de concentração 
de renda, somos campeões incontestáveis. Este, no 
entanto, é um país potencialmente rico, uma espécie 
de terra de Canaã. Mas se morre de desnutrição na 
terra de Canaã.

30  Também há analfabetos — cerca de 15% da 
população — e acesso dificultado à educação, à 
higiene, à saúde, à moradia, ao emprego. Para uns 
poucos, privilégios; para a maioria, abandono ou 
dádivas de cunho paternalista que apenas mitigam 

35 necessidades, quando não equivalem à esmola 
pública. O estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) recomenda ênfase nos programas 
sociais capazes de distribuir renda, mas prioriza, 
como receita permanente, o crescimento econômico. 

40 Somente ele será capaz de absorver os contingentes 
de pobres em estado de absoluta carência.   

  É esse um programa de longo alcance, para 
o longo prazo. Mas, sendo o único capaz de gerar 
dividendos sociais duradouros, terá de resultar de 

45 vontade nacional, de pacto político, de combate à 
 corrupção, de mudança de atitudes mentais que 
 privilegiam o elitismo. Dele dependerá a sobrevivência 

dos pobres em nível de pobreza suportável e digna, 
e também a segurança do país.

50  Como está posta e consentida, a pobreza de 
meios é má conselheira. Ao se avizinhar da miséria, 
ela gera revolta e exacerba conflitos de classe que 
terminam por fragilizar o pacto social. E, então, o país 
se torna ingovernável. 

POBREZA forçada. s.d. Opinião, p. 2. Editorial.

Uma afirmação com respaldo no texto está descrita em: 

01) A correlação entre  riqueza e  trabalho, no Brasil, é vista 
como algo a ser transformado a curto prazo.

02) O acúmulo de bens materiais é um privilégio de apenas 
70% da população brasileira economicamente ativa.

03) A pesquisa do Ipea, sobre a pobreza brasileira, enfoca 
dois tipos de pobreza: a voluntária e a indesejada.

04) A causa maior da persistente pobreza, no Brasil, é de 
natureza estrutural e apresenta ligações com educação 
e saúde mal implementadas.

05) A distribuição de riquezas, no país, onde prevalecem 
 os valores socioeconômicos do capitalismo, atende, 

sobretudo, a critérios de ordem material de hereditariedade.

Analisando o desenvolvimento das idéias no texto, pode-se 
afirmar:

01) No primeiro parágrafo, o autor expõe um ponto de vista 
e, posteriormente, faz uma digressão.

02) No segundo parágrafo, a proposição inicial vai ser 
relativizada no terceiro período desse mesmo parágrafo. 

03) No terceiro e no quarto parágrafos, são desenvolvidos 
tópicos frasais que se encontram no final de cada um.

04) No quinto parágrafo, há uma sequência de ideias que 
enfatizam o contraste entre ricos e pobres.

05) No último parágrafo, a declaração inicial estabelece um 
confronto com as ideias do parágrafo inicial.

Segundo o editorial, é correto afirmar

01) a pobreza, no Brasil, historicamente, tem ficado à revelia 
do poder socioeconômico nacional.

02) o estado de indigência de uma parcela da população 
brasileira é um fato isolado na contemporaneidade.

03) a pobreza não se tem acentuado no Brasil, por causa da 
ideologia política da elite socioeconômica, mas sim por 
razões étnicas.

04) a “cultura da pobreza”, no país, é consequência de um 
processo de despolitização posto em prática pelos 
governos do passado.

05) o fundamento da atenuação da pobreza, no Brasil, está na 
atitude colaboracionista de segmentos economicamente 
relevantes.
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4QUESTÃO

6QUESTÃO

7QUESTÃO

8QUESTÃO

5QUESTÃO

Língua Portuguesa |

Constitui uma afirmativa verdadeira sobre os elementos que 
compõem o texto:

01) A palavra “apenas” (l. 6) equivale a também.

02) O termo “Pouco mais de” (l. 7-8) denota precisão.

03) O vocábulo “ainda” (l. 17) pode ser substituído por mesmo, 
mantendo-se a ideia original da frase.

04) O termo “os mais ricos” (l. 21) exerce função subjetiva.

05) A expressão “em certos casos” (l. 23) é um termo de valor 
restritivo.

 QUESTÕES de 5 a 8
TEXTO: 

A lei do entretenimento
  Nada mais desprezível e repetitivo do que 

certas falas sobre cultura que jorram nos congressos, 
seminários, na mídia, hoje em dia. A impressão é de 
que houve uma perda da capacidade de produzir 

5 pensamento e de que faltam plateias seduzidas pela 
reflexão. Não se interroga a produção simbólica, 
fazem-se reivindicações, relatos, comentários 
para animar um auditório acostumado ao olhar da 
televisão. Se algum dia na história, o filósofo, o 

10 intelectual, o crítico, o artista e o poeta ocupavam 
o lugar privilegiado de formadores de opinião, hoje 
esse lugar é ocupado pelo produtor, pelo empresário 
cultural e pelo profissional de marketing. E a cultura 
é vista apenas como um agente de estímulo da 

15 economia de uma sociedade em declínio.
  O discurso fica na superficialidade. De que a 

cultura é um bem de consumo, ninguém duvida; 
gera emprego e garante retornos significativos para 
a economia de uma cidade. Mas os profissionais do 

20 marketing, os políticos e os empresários ignoram 
na cultura a sua lógica: a do sentido, que ela é uma 
dimensão da existência do homem. “O que chamamos 
‘cultura’, portanto, é a ciência e a consciência com que 
o homem ocupa o espaço e o tempo de sua morada 

25 histórica. E o homem culto é aquele que cultiva essa 
ciência e essa consciência.” (Gerardo Mello Mourão).

  A cultura é um conjunto de práticas por onde 
transitam uma autonomia, a experiência de um saber 
e uma política específica. O patrocínio que substituiu 

30 o antigo mecenato reduziu os problemas da cultura às 
leis da economia, e o poder do patrocinador acabou 
decidindo sobre padrões estéticos ou linguagens. Há 
uma valorização arbitrária de um produto cultural em 
detrimento de outro e a divulgação fica submetida a 

35 um jogo de poder de quem manipula, direta ou 
indiretamente, com os mídias e o mercado. [...]

  Uma Cidade, um Estado, um País passam 
a ter uma existência cultural e conquistam um 
reconhecimento no futuro, quando aprendem 

40 a respeitar seus artistas e intelectuais, quando 
aprendem a conviver com as disparidades culturais 
e a garanti-las. Entendemos que as instituições 
culturais, como fundações, universidades, museus 
etc., têm um papel importante a cumprir na produção 

45 e divulgação da informação dos produtos artísticos, 
acima de compromissos pessoais e políticos que 
ignoram a natureza das linguagens artísticas. 

ALMANDRADE. A lei do entretenimento. s.d.

Constitui um ponto de vista do autor, explicitado no texto, 

01) A produção de conhecimento está reduzida a um artefato 
elitizado.

02) A lógica do capitalismo é integrar os valores culturais 
autênticos à cultura de massa.

03) A cultura está submetida às leis do mercado e vale tanto 
quanto o seu valor econômico.

04) O esvaziamento da cultura como um bem de consumo 
tem sido fomentado pelo profissional de marketing.

05) O homem atual, incapaz de produzir uma cultura autêntica 
e independente, é um refém do poder econômico.

É uma ideia contida no primeiro parágrafo do texto,

01) as discussões sobre cultura, hoje, estão restritas à mídia 
televisiva.

02) o produto cultural que sobrepõe o valor utilitário ao estético 
perde a sua função simbólica.

03) a crítica tendenciosa do intelectual moderno tem 
desestimulado a produção cultural autêntica.

04) as plateias que se seduzem pela reflexão estão 
contaminadas pela superficialidade do discurso midiático.

05) a elite pensante da contemporaneidade é formadora de 
opinião e influente na produção de valores simbólicos.

No trecho “Há uma valorização arbitrária de um produto cultural 
em detrimento de outro e a divulgação fica submetida a um jogo 
de poder de quem manipula, direta ou indiretamente, com os 
mídias e o mercado.” (l. 32-36), o articulista

01) alerta para uma subversão de valores no mercado das 
artes.

02) faz um prognóstico pessimista sobre o futuro da cultura 
autêntica de cada nação.

03) denuncia uma relação de poder que privilegia um mercado 
paralelo da arte.

04) culpa os profissionais de publicidade por despejar no 
mercado produtos culturais alienígenas.

05) responsabiliza determinados órgãos de comunicação pelo 
sucesso do produto artesanal estético.

O termo “mecenato” (l. 30) refere-se a  

01) mercantilismo da arte.

02) poder econômico.

03) artefato artístico.

04) apoio às artes.

05) marqueteiro.
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9QUESTÃO

10QUESTÃO

11QUESTÃO

Língua Portuguesa |

 QUESTÕES  9 e 10

TEXTO:

                 Ouve o silêncio

 Cala, ouve o silêncio

 Ouve o silêncio que nos fala tristemente

 Desse amor que não podemos ter.

 Não, fala, fala baixinho

5 Diz bem de leve um segredo

 Um verso de esperança em nosso amor...

 Não, ó meu amor!

 Canta a beleza de viver!

 Saúda o sol e a alegria de amar

10 Em nossa grande solidão.

MORAES, Vinícius de. Ouve o silêncio. Apud TUFANO, Douglas. In: 
Estudos de Língua e Literatura. 5. ed. São Paulo: Moderna, 1998. 
v. I, p. 30.

O texto enfoca

01) um problema de traição amorosa.

02) a falsidade das relações humanas.

03) uma questão de ordem ideológica.

04) o desprendimento do eu-lírico em face do ser humano.

05) o desencontro amoroso marcado pelo pessimismo de 
amar.

Nesse poema, o pedido expresso no verso

01) 2 se contrapõe à solicitação do verso 1.

02) 4 confirma informação contida no verso 2.

03) 5 complementa o que está sendo pleiteado no verso 4.

04) 8 nega o que foi dito no verso 6.

05) 9 contradiz o que está sendo solicitado no verso 8.

 A educação pela pedra

 Uma educação pela pedra: por lições; 

 para aprender da pedra, frequentá-la;

 captar sua voz inenfática, impessoal

 (pela de dicção ela começa as aulas).

5 A lição de moral, sua resistência fria

 ao que flui e a fluir, a ser maleada;

 a de poética, sua carnadura concreta;

 a de economia, seu adensar-se compacta:

 lições de pedra (de fora para dentro,

10 cartilha muda), para quem soletrá-la.

 Outra educação pela pedra: no Sertão

 (de dentro para fora, e pré-didática).

 No Sertão a pedra não sabe lecionar,

 e se lecionasse, não ensinaria nada;

15 lá não se aprende a pedra: lá a pedra,

 uma pedra de nascença, entranha a alma.

MELO NETO, João Cabral de. Poesias completas: (1940-1965). 
2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975. p. 11.

João Cabral de Melo Neto é considerado uma voz inovadora 
na terceira fase do Modernismo, já que sua poesia é marcada 
pela objetividade e contenção da forma, aliadas a uma visão 
original  do mundo.

Em vista disso, a alternativa que apresenta um traço 
característico da poética do autor, comprovável no texto, é a

01) Poesia do substantivo.

02) Poema de cunho dramático.

03) Linguagem eloquente, hiperbólica.

04) Jogo de antíteses (poesia de natureza barroca).

05) Discurso poético próximo do presente na literatura popular 
nordestina.

*  *  *
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS | Questões de 12 a 22

 QUESTÕES de 12 a 14

13QUESTÃO

12QUESTÃO

14QUESTÃO

15QUESTÃO

16QUESTÃO

Inglês |

 - PROCESSO SELETIVO 2020.2

TEXTO:

The power of BIG IDEAS

  What changed the course of human events most  
profoundly?  It  wasn’t  a  general at battle, emperor 

 or president or assassin, as the historians  hold. It 
was more likely... well,  clocks or the thermos bottle 

5 or writing. It was, in other words, a technological 
invention, according to 80-plus scholars gathered in 
the electronic salon called Edge (www.edge.org). Last 
November,   literary  agent and author John Brockman, 
who presides over Edge, asked scientists and other 

10 thinkers to nominate the most important invention of 
the last 2,000 years.

  Together, the nominations make a strong 
case that  how we think, and the social and political 
institutions we create, are products of the science and 

15 technology  we invent.

BEGLEY, Sharon. The power of big ideas. Speak up, São Paulo, 
ano 12, n. 147, p. 6, ago. [2019].

According to the text, scholars got together in Edge in order to 
decide the inventions of great influence

01) of the last two centuries.

02) for nearly two hundred years.

03) during the last two thousand years.

04) since the beginning of the 20th century.

05) from the 19th century to the present time.

“What changed the course of human events most 
profoundly?” (l. 1-2)

Based on the text, the suitable answer for this question is

01) Discoveries of important natural products for medical use.

02) Space travels that contributed greatly to astronomy and 
other sciences.

03) Life in large cities that makes people live under constant 
emotional tension.

04) Great historical events that transformed the political 
process of societies.

05) Scientific and technological inventions that have brought 
great benefits to mankind.

According to the text, the word that corresponds to its respective 
meaning is

01) “course” (l. 1) — at length.

02) “general” (l. 2) — not special or particular.

03) “scholars” (l. 6) — people with much knowledge.

04) “case” (l. 13) — large box in which goods are packed.

05) “invent” (l. 15) — suppose; take it as a fact that.

 QUESTÕES de 15 a 19

TEXTO:

Growing plastic from corn in Italy

  Plastic: it is polluting to produce, drains our natural 
resources and doesn’t break down naturally. But in 
Umbria, Italy, a company called Novamont has created 
Mater-Bi, a plastic-like product made from corn. 

5  Scientists have perfected a technique that turns 
polymers from cornstarch into a substance that can be 
processed just like conventional plastics. But the best 
thing about Mater-Bi is that it is biodegradable. When 
mixed with water, the product dissolves in minutes and 

10 is easily broken down by microorganisms. Right now, 
bioplastics like Mater-Bi are more expensive than their 
synthetic counterparts, but in certain applications their 
superiority is undeniable. Mater-Bi plastic bags filled 
with organic waste are 20 percent lighter, a significant 

15 savings for cities charged by weight for their trash 
disposal. 

  What’s more, the bags and their contents break 
down naturally into useable compost. The technology is 

 still new, but it seems likely that products made from 
20 Mater-Bi will be part of our daily lives in the decades to 
 come.

GROWING plastic from corn in Italy. Newsweek, [New York], p. 7, 
14 Feb. s.d. 

According to the text, the only piece of information that is not 
true about the product Mater-Bi is

01) It looks like plastic.

02) It’s soluble in water.

03) It’s made from a vegetable.

04) It’s harmless to the environment.

05) It’s cheaper than conventional plastic.

Products made from Mater-Bi

01) are expected to be largely used in the future.

02) won’t probably be accepted by ecologists.

03) are heavier than conventional plastics.

04) have been used for decades in Italy.

05) can be used just once.
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17QUESTÃO

18QUESTÃO

19QUESTÃO

20QUESTÃO

21QUESTÃO

22QUESTÃO

Inglês |

In the text, “the best” (l. 7), “easily” (l. 10) and “more expensive” 
(l. 11) are, respectively, examples of

01) comparative degree / adjective / superlative degree.

02) comparative degree of inferiority / adverb / indefinite 
pronoun.

03) irregular superlative / comparative degree of equality / 
adjective.

04) superlative degree / adverb / comparative degree of superiority.

05) comparative degree of superiority / adjective / superlative 
degree.

It’s correct to say that, in the text,

01) “have perfected” (l. 5) is in the Past Perfect Tense.

02) “can” (l. 6) expresses permission.

03) “undeniable” (l. 13) is formed by adding both a prefix and a 
suffix.

04) “their” (l. 15) refers to “plastic bags” (l. 13).

05) “lives” (l. 20) is a form of the Simple Present Tense of the 
verb.

Considering vocabulary, it’s true to say that

01) “drains” (l. 1) is the same as improves.

02) “resources” (l. 2) and “savings” (l. 14) are synonyms.

03) “But” (l.  7) expresses addition.

04) “new” (l. 19) is the opposite of recently.

05) “likely” (l. 19) is synonymous with probable.

 QUESTÕES de 20 a 22
TEXTO:

What’s your body’s age?

  Have you ever thought that your grandma might 
be more fit than you are? Some studies show that 
an active 55-year-old is more fit than a sedentary 
35-year-old. “Having youth on your side doesn’t 

5 matter,” says exercise physiologist Richard Cotton. 
“Training and exercise can help overcome any age 
decrement.” Once we hit age 25, we lose a half 
pound of muscle every year (within 20 years, that’s 
ten pounds of lost muscle!). And chances are, you’re 

10 gaining fat along the way. So even if your weight is 
the same as it was back in high school, you may not 
be nearly as fit — unless you exercise. But there’s an 
upside: It’s never too late to get in shape.

  If you’re curious to see how you measure up to 
15 your cronies (or your grandma), grab a stopwatch 

and take Rockport’s fitness walking test. To order, call 
(800) ROCKPORT.

GRUMMAN, Rachel. What’s your body’s age? New woman, New 
York, p. 40, Aug. s.d. Fitness test. 

  “cronies” (l. 15): amigos.

The sentence that is associated with the content of the text is

01) Comfort is many times something dangerous to women.

02) Women have to exercise to keep their bodies in good 
shape.

03) Women are losing their capacity to walk because they 
always go to work by car.

04) At fifty-five many women had made so little physical effort 
that they lost the capacity to work.

05) After twenty-five women have to be treated with special 
massages to have their muscles reactivated.

According to the text, one can conclude that the intention of the 
author is essentially to

01) guide the reader how to win a race.

02) advertise a physical education academy.

03) persuade the reader to buy a fitness walking test.

04) stimulate people to take part in a race competition.

05) inform the reader about the great value of sports and 
games.

Concerning language usage, the correct statement is

01) The modal “might” (l. 1) expresses permission.

02) “Once” (l. 7) can be replaced by Again.

03) The word “unless” (l. 12) is a conjunction and means 
except if.

04) “But” (l. 12) expresses addition.

05) The ’s in “Rockport’s” (l. 16) corresponds to is.

*  *  *
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO | Questões de 23 a 33

23QUESTÃO

24QUESTÃO

25QUESTÃO

26QUESTÃO

Matemática |

 - PROCESSO SELETIVO 2020.2

Considere hipoteticamente que para ir da cidade Itaperuna à cidade de Nova Iguaçu, um 
automóvel, com velocidade média de 80 km/h, gasta 5 horas a menos do que um outro com 
velocidade média de 60km/h.

Com base nessa informação, é correto afirmar que a distância, em quilômetros, entre as cidades 
é igual a

01) 100       

02) 300

03) 400   

04) 700

05) 1200

O custo de produção de parafusos de uma empresa de materiais hospitalares, em função da 
quantidade produzida, é representado por C(x)= x2 – 20x + 200, sendo que R(x)= -x2 + 40x 
representa a receita proveniente da venda da produção e que o lucro é igual à receita menos o 
custo. 

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o lucro máximo dessa empresa é igual, em 
unidades monetárias, a

01) 250     

02) 500

03) 750    

04) 1000

05) 1250

Tem-se três números reais e sabe-se que a soma do primeiro com o terceiro é um certo número 
p; a soma do segundo com o terceiro é 100 e subtraindo-se m vezes o primeiro do terceiro, 
obtém-se 80. 

A partir desses dados, pode-se concluir que o problema terá infinitas soluções se |m| for igual a

01) 10        

02) 8    

03) 5 

04) 3 

05) 1

Para a compra de material para curativo no valor total de R$300,00, estabeleceu-se que o 
pagamento seria efetuado em três prestações mensais, que deveriam formar uma progressão 
aritmética, de modo que a  3a prestação excedesse à 1a em R$40,00.

Nessas condições, pode-se afirmar que a primeira prestação foi igual, em reais, a

01) 260      

02) 180

03)  80   

04)  40

05)  20
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27QUESTÃO

28QUESTÃO

29QUESTÃO

30QUESTÃO

Matemática |

Num grupo de 500 jovens, 15% adquiriram a covid 19 e, dentre esses, 40% têm idade inferior 
ou igual a 18 anos. 

Escolhendo-se ao acaso um jovem desse grupo, a probabilidade de ele ter sido contaminado 
pela covid 19 e ter mais de 18 anos é de

01) 11%       

02) 9%

03) 4%   

04) 0,9%

05) 0,4%

Num torneio de futebol realizado no período da pandemia e sem plateia, tomam parte 10 equipes 
em que cada uma joga duas vezes com cada adversário: uma vez no primeiro turno e outra, no 
segundo turno.

Nessas condições, o campeonato terá um número de jogos igual a

01) 45        

02) 60 

03) 86    

04) 90 

05) 94 

Diante da crise do novo corovavirus, a Infraero informou que a oferta de voos está seguindo a 
malha aérea definida pelas empresas aéreas e a Agência Nacional de Aviação (ANAC).

Considere que um avião decola seguindo uma trajetória retilínea, fazendo um ângulo de 30° com 
a horizontal. 

Após ter percorrido 900m, a altura do avião, em relação ao solo, será igual, em m, a 

01) 300  

02) 450

03) 450  

04) 300 

05) 450 3

3

2

Uma indústria produz normalmente 350 pares de meia por  hora. No  entanto, devido à redução 

do número de funcionários, em função da pandemia, está fabricando apenas 5
7

 de sua produção 

normal.

Com base nessa informação, pode-se afirmar que, em uma jornada de 8 horas de trabalho, a 
produção diária atual de pares de meia é igual a

01) 250     

02) 350

03) 1500    

04) 1800

05) 2000
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32QUESTÃO

33QUESTÃO

Matemática |

No polinômio  P(x) = (x - 1)6(x + 1)6, o coeficiente do termo x6 é igual a

01) -20       

02) -15

03) 12   

04)  15

05)  20

Considerem-se 2 avenidas retas e paralelas distantes 3km uma da outra. Em uma delas, está 
localizada uma fábrica e, na outra, uma escola e um hospital. Sabe-se que o hospital está situado 
a 5km da fábrica e que a escola está a mesma distância do hospital e da fábrica.

A partir dessas informações, pode-se afirmar que a distância da escola até a fábrica é 
aproximadamente igual, em km, a

01) 0,8

02) 1,9

03) 2,6

04) 3,1

05) 4,2

31QUESTÃO

A OMS incentiva o uso da bicicleta durante a pandemia, considerando-se que seu uso favorece 
o distanciamento físico e ajuda a atender ao requisito mínimo da atividade física diária. 

Considere que uma bicicleta cuja roda tem raio igual a 28cm, após completar 500 voltas, terá 
percorrido, em metros, aproximadamente,

01) 820,4m

02) 879,2m

03) 897,6m

04) 970,2m

05) 980,0m

* *  *
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas

CIÊNCIAS HUMANAS | Questões de 34 a 43

34QUESTÃO 36QUESTÃO

37QUESTÃO

38QUESTÃO

35QUESTÃO

Ciências Humanas  |

 - PROCESSO SELETIVO 2020.2

A “globafobia” tomou tal dimensão que, [em 
2000], o encontro de Davos mudou o tema que é 
habitual na primeira sessão da sexta-feira. Antes, 
era sempre uma panorâmica sobre a situação 
econômica. [Dessa vez], foi “Não é a economia, 
é a sociedade”.
Explicou o presidente da mesa, Ronnie Chan, 
presidente da Hang Luang Development 
Company  (Hong Kong): “Aparentemente, o 
problema do mundo de hoje é que a economia 
e a sociedade tomaram trilhas diferentes; a 
economia se globaliza, mas o resto, não”. 
(ROSSI, 2000, p. 1).

No contexto da Nova Ordem Geopolítica Mundial em fins do 
segundo milênio, o texto

01) expressa os sentimentos de incerteza face às desigualdades 
socioeconômicas resultantes da globalização.

02) refere-se às preocupações do governo de Hong Kong em 
relação ao futuro da região devolvida à China. 

03) revela a  crítica de importantes setores da sociedade civil 
dos países em desenvolvimento, diante da globalização 
da cultura, mas não, das atividades econômicas.

04) demonstra a confiança exagerada dos círculos financeiros 
internacionais nas potencialidades de desenvolvimento 
social  do planeta sob a égide da globalização.

05) reconhece o papel da globalização na eliminação da 
exclusão social nos países ricos, como os Estados Unidos 
e os chamados Tigres Asiáticos.

Os desníveis socioeconômicos, criados ao longo da evolução 
histórica, acabaram por dividir o mundo em blocos econômicos. 
Essas diferenças são refletidas na organização dos diversos 
setores da economia.

Com base nessa informação, pode-se concluir:

01) O setor primário, nos países desenvolvidos, é o “carro-
chefe” da economia.

02) O setor secundário, tanto nos países centrais quanto nos 
periféricos, é o que mais absorve mão-de-obra.

03) O setor terciário, nos países periféricos, é hipertrofiado.

04) O setor terciário é o que absorve a menor parte da 
população ativa, em função do desenvolvimento 
tecnológico.

05) O desenvolvimento da economia informal, nos países 
periféricos, é decorrente do alto nível de desenvolvimento 
econômico.

Os conhecimentos sobre o período compreendido entre o final 
do século XX e o início deste século, na recente história do 
Brasil, possibilitam afirmar:

01) O governo de Ernesto Geisel iniciou a “abertura política 
lenta, gradual e segura”, caraterizada pela aprovação do 
Pacote de Abril de 1977, que estabelecia eleições diretas 
para o Executivo.

02) A década de 80 marcou o índice mais baixo de inflação 
do Período Republicano, retomando o processo de 
crescimento econômico.

03) O apoio da Arena ao movimento das “Diretas Já” foi 
fundamental para a eleição de Tancredo Neves e José 
Sarney à presidência da República.

04) O Plano Cruzado teve como eixo principal o congelamento 
de preços, o que provocou a explosão do consumo e o 
desestímulo à poupança.

05) O processo de privatização, a abertura da economia ao 
capital estrangeiro e a livre concorrência, características 
do neoliberalismo, começaram a ser adotados no governo 
do presidente Luís Inácio Lula da Silva.

A destruição das florestas tropicais, em várias partes do mundo, 
é o preço pago, atualmente, para que algumas atividades 
econômicas se desenvolvam. O desmatamento, em particular, 
proporciona várias consequências sobre os ecossistemas, 
dentre as quais se pode citar

01) o assoreamento dos rios, devido à maior quantidade de 
material transportado pelas águas correntes.

02) o aumento da lixiviação, com a consequente perda de 
nutrientes minerais e a ampliação da fonte geradora da 
matéria orgânica.

03) a alteração do regime de chuvas locais, devido ao aumento 
do processo de evapotranspiração.

04) a aceleração da erosão sobre as formas de relevo e a 
consequente umidificação do clima.

05) o aumento do número de espécies vegetal e animal, em 
função da destruição da biomassa.

A Segunda Guerra Mundial impeliu os 
habitantes da Terra a uma inevitável e estreita 
interdependência. O globo está se tornando 
um único sistema econômico e financeiro. 
As empresas multinacionais têm escritórios e 
fábricas em todo o mundo. Os ideais de direitos 
humanos e igualdade perante a lei, bem como a 
ciência, a medicina, a tecnologia e as técnicas 
comerciais ocidentais foram exportadas para 
todos os continentes. (PERRY, s.d, p. 666).
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39QUESTÃO

41QUESTÃO

42QUESTÃO

40QUESTÃO

Ciências Humanas  |

A leitura  do texto associada aos conhecimentos sobre a Nova 
Ordem Mundial, permite afirmar:

01) A situação descrita no texto tem beneficiado o continente 
africano, em especial, com a instalação de fábricas 
estrangeiras na região subsaariana.

02) Os ideais dos direitos humanos têm sido preservados no 
Oriente Médio com a intervenção da coalizão Estados 
Unidos e Inglaterra, em 2003 e 2004.

03) A interdependência a que o texto se refere se expressa 
através do fenômeno da globalização, impulsionado, 
dentre outros, pela rapidez da informação.

04) A exportação de tecnologia entre regiões e associações 
econômicas tem contribuído para erradicar a prática do 
terrorismo e do narcotráfico.

05) Os acordos firmados entre os governos da União Européia 
e o da China resultaram na inclusão de Twain ao território 
chinês.

Os conhecimentos sobre a relação da produção e da tecnologia 
com o espaço geográfico, no qual estão envolvidas a atividade 
industrial e a agrícola, permitem afirmar:

01) O aumento dos assentamentos agrícolas e a maior 
organização dos trabalhadores em luta pela terra são os 
principais fatores responsáveis pela situação fundiária 
brasileira e pela maior produtividade dos latifúndios por 
dimensão no Brasil.

02) Os países subdesenvolvidos ainda praticam  o sistema 
agrícola intensivo, no qual o aumento da produção se faz 
por extensão da área cultivada.

03) Os principais fatores que influenciam na localização das 
indústrias de bens de consumo duráveis são a matéria 
prima e o transporte e, nas de bens de produção,  o 
mercado consumidor e a mão-de-obra abundante.

04) O Plano de Metas, estabelecido no governo de JK, 
destinou o capital estrangeiro às indústrias de base, o 
capital privado nacional, às indústrias de bens de consumo 
duráveis, e o capital estatal, às indústrias de bens de 
consumo não duráveis.

05) A economia brasileira, na década de 90 do século XX, 
foi marcada pelo processo de privatização das indústrias 
de base, defendido pela ideologia neoliberal e pelo 
fenômeno da guerra fiscal, provocado pelo processo de 
descentralização industrial.

[...] a busca da competitividade, tal como 
apresentada por seus defensores — 
governantes, homens de negócio, funcionários 
internacionais —, parece bastar-se a si mesma, 
não necessita de qualquer justificativa ética, 
como, aliás, de qualquer outra forma de 
violência. A competitividade é um outro nome 
para a guerra, desta vez uma guerra planetária, 
conduzida, na prática, pelas multinacionais, 
pelas chancelarias e pela burocracia 
internacional [...]. (SANTOS apud ADAS, s.d, p. 
171).

Tendo em vista as considerações apresentadas e os 
conhecimentos sobre o quadro geopolítico e econômico 
mundial, nas  últimas décadas, pode-se afirmar:

01) A livre circulação de trabalhadores, mercadorias, capitais e 
serviços constitui objetivo comum a todas as modalidades 
de blocos econômicos.

02) As normas que organizam o comércio mundial de 
mercadorias e serviços são definidas e controladas pela 
OMC, embora, algumas vezes, prevaleçam, na aplicação 
de tais normas, os interesses das grandes potências 
mundiais.

03) O processo de globalização vem diminuindo a distância 
entre os países ricos e os pobres, pois minimiza os 
problemas sociais e reduz a quantidade de pessoas vivendo 
em condições de pobreza nos países subdesenvolvidos.

04) O Nafta é um bloco regional que pode ser definido como 
uma união aduaneira, já que visa, exclusivamente, 
à eliminação de tarifas aduaneiras entre os países-
membros.

05) A adoção das práticas neoliberais desencadearam o 
fortalecimento das fronteiras comerciais e a capacidade 
de controle do Estado na economia, tornando os países 
subdesenvolvidos menos vulneráveis à atuação das 
grandes corporações multinacionais.

Durante o período entre guerras, frases de ordem, como “Crer, 
obedecer, combater” e “Tudo está no Estado, nada contra 
o Estado, nada fora do Estado”, sintetizaram os princípios 
ideológicos dos regimes

01) fascistas.   

02) comunistas.   

03) anarquistas. 

04) parlamentaristas.

05)  populistas.

Em relação ao crescimento e à distribuição da população do 
Brasil, suas causas e consequências, pode-se afirmar:

01) A política demográfica adotada pelo governo brasileiro 
incentiva o controle da natalidade.

02) O crescimento populacional constitui a única causa da 
pobreza do país.

03) O Brasil tem como característica o crescimento das 
correntes imigratórias, principalmente de europeus, para 
as regiões de expansão de fronteira agrícola.

04) O Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado, 
estando a população brasileira concentrada nas regiões 
orientais.

05) A partir da década de 60, a população brasileira, apesar 
de apresentar taxas de crescimento baixas, tem crescido 
cada vez mais. 
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43QUESTÃO

Ciências Humanas  |

Os conhecimentos sobre o espaço brasileiro da produção, do comércio e da circulação permitem afirmar:

01) As regiões que mais produzem alimentos são as que têm menos problemas de fome, a exemplo da Região Sudeste, que possui 
o menor percentual de subalimentados do país.

02) O comércio informal e o subemprego se expandiram no Brasil, nas últimas décadas, acarretando a exclusão de uma grande 
parcela da população do sistema tributário.

03) A cobrança de pedágio, por parte da iniciativa privada, visando ao controle de estradas estaduais e federais, decorre do 
aumento dos transportes clandestinos que, além de congestionar o trânsito, provocam poluição sonora e atmosférica.

04)  O setor industrial se estruturou, desde o início, com base nas indústrias de bens de consumo duráveis, isso porque esse tipo de 
indústria permite o retorno imediato do capital.

05) As políticas neoliberais implantadas na atual fase do capitalismo reforçaram o controle estatal do setor energético, principalmente 
na distribuição e na comercialização da energia.
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Durante um tiroteio em uma comunidade de uma cidade do Rio 
de Janeiro, uma bala perdida atingiu um balde, cheio de água, 
que se encontrava pendurado por uma corda e pendendo do 
galho de uma árvore. Um morador da comunidade observou 
que a bala ficou encravada no balde e que o conjunto bala-
balde se elevou até uma certa altura e começou a oscilar.  
Lembrando-se, então, da aula de Física sobre pêndulo simples 
a que havia assistido, resolveu estimar a velocidade da bala ao 
sair do cano da arma. Estimando que o balde com água tem 
uma massa de 2kg, que subiu uma altura de 20cm em relação 
à posição de equilíbrio, que a massa da bala é igual a 20g e 
que a aceleração da gravidade local é 10m/s2, ele concluiu que 
a velocidade com que a bala  saiu do cano da arma é igual, em 
m/s, a

01) 124      

02) 150

03) 186    

04) 202

05) 213 

Um dos alertas dos ecologistas se refere ao aumento da taxa 
de gás carbônico (CO2)  na atmosfera, resultante da queima da 
madeira, com a consequente elevação da temperatura da Terra 
e a possível fusão das geleiras, o que provocaria o aumento do 
nível do mar.

Considerando-se uma região com uma população de 2000 
habitantes, onde o consumo diário de madeira é de 500g/habitante, 
sendo o calor de combustão da madeira igual a 4.103cal/g, 
pode-se afirmar que a quantidade de calor gerada por dia, 
nessa região, pela queima de madeira, é igual, em 106Kcal, a 

01) 1

02) 2 

03) 3   

04) 4  

05) 5

O olho humano, um instrumento óptico por excelência, possui 
uma lente, o cristalino, que é atravessada pela luz, focalizando-a 
na retina, onde se forma a imagem.

Considerando-se uma lente convergente que fornece, de 
um objeto real, uma imagem 4 vezes maior, projetada em 
um anteparo situado a 1m do objeto, pode-se afirmar que a 
posição da imagem formada está a uma distância do centro da 
lente igual, em cm, a

01) 92 

02) 80

03) 76   

04) 60 

05) 55 

A metabolização do açúcar pelas bactérias leva à formação 
de ácidos orgânicos responsáveis pelas cáries, tais como 
o ácido láctico, CH3CH(OH)COOH, e o ácido succínico, 
HOOCCH2CH2COOH, em pequenas quantidades. O esmalte 
dos dentes é constituído de material pouco solúvel em água, 
formado principalmente pela hidroxiapatita, Ca5(PO4)3OH, cujo 
processo de dissolução pode ser representado por 

Ca5(PO4)3OH(s) + H2O(l)  5Ca2+ 3PO3-
4 (aq) + OH-(aq), 

sendo que esse equilíbrio sofre influência direta do pH da saliva.

Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre 
propriedades das substâncias, é correto afirmar:

01) Bebidas com alto teor de açúcar aceleram o processo 
de dissolução dos dentes, por promover, de imediato, 
aumento na concentração dos íons OH-.

02) A dissolução da hidroxiapatita é uma reação de 
oxirredução, devido ao aumento do Nox do cálcio e a 
redução do Nox do oxigênio do grupo hidroxila.

03) Aumentando-se a concentração dos ácidos orgânicos 
na saliva, desloca-se, posteriormente, o equilíbrio da 
dissolução da hidroxiapatita no sentido de formação dos 
íons Ca2+,  PO3-

4 e OH-.

04) O ácido láctico possui dois hidrogênios facilmente 
ionizáveis, sendo, portanto, um ácido diprótico tão forte 
quanto o ácido succínico.

05) O consumo excessivo de frutas, como laranja e limão, 
provoca aumento do pH da saliva.

O mercúrio, apesar da toxicidade de seus compostos, 
encontra aplicação como fungicida e germicida, na fabricação 
de termômetros, barômetros e manômetros, bem como no 
preparo de amálgamas e de alguns medicamentos. É extraído 
na forma de cinábrio, um minério de fórmula HgS, que, após 
ser triturado e concentrado por sedimentação, se separa dos 
outros minerais. 

  • Quando o teor de Hg no minério é baixo, faz-se 
aquecimento ao ar, e o vapor de Hg é condensado, isto é, 
HgS + O2  Hg + SO2 (a temperatura de 600oC).

  • Os minérios ricos em Hg são aquecidos com ferro ou 
cal, isto é,  HgS + Fe  Hg + FeS ou 4HgS + 4CaO  
4Hg + CaSO4 + 3CaS.

 • Os metais dissolvidos no Hg, como Pb, Zn e Cd, passam 
por uma conversão a óxidos e são separados, os óxidos e 
os metais, por destilação.

Com base nas informações sobre o mercúrio e nas reações 
químicas, é correto afirmar:

01) Nas reações apresentadas, o enxofre é reduzido pelo O2, 
Fe e CaO, respectivamente.
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49QUESTÃO

50QUESTÃO

Ciências Natureza  |

02) Na separação do Hg, do Pb, do Zn e do Cd, o mercúrio é o primeiro metal a ser destilado.

03) A pressão de vapor do mercúrio é menor que a do Pb.

04) Reagindo-se 4g de HgS com 4g de CaO, formam-se 4g de Hg.

05) A estequiometria da reação 4HgS + 4CaO  4Hg + CaSO4 + 3CaS informa que, em 4mols, há 6,02.1023 moléculas de Hg.

O zircônio submetido a altas pressões é convertido em um material de alta dureza denominado “vidro-diamante”. O vidro de zircônio 
puro resiste a temperaturas acima de 800oC.

Observando-se a localização do elemento químico zircônio na Tabela Periódica e considerando-se o fenômeno da alotropia, é 
correto afirmar:

01) O raio iônico diminui, de acordo com o previsto, do titânio para o zircônio.

02) O “vidro-diamante”, pelas características citadas, pode ser considerado um alótropo do diamante.

03) No estado de oxidação mínimo, o Zr é isoeletrônico com o Kr.

04) Os elementos Rb e Sr têm comportamento químico semelhante ao Zr, pois estão no mesmo período, na Tabela Periódica.

05) O óxido básico do zircônio, ao reagir com ácidos, forma sais.

 QUESTÕES 50 e 51

A infecção viral representada na ilustração está ocorrendo em uma célula cuja organização tem como uma de suas características

01) uma membrana porosa com orifícios em toda a sua superfície.

02) um  citoplasma homogêneo, sem sistema interno de membranas lipoprotéicas.

03) uma constituição química restrita à associação entre enzimas e ácidos nucléicos.

04) um sistema de obtenção de energia em que a cadeia respiratória está desvinculada da produção de ATP.

05) um envoltório que protege o material genético e cria um compartimento fisiologicamente distinto do citoplasma.

A covid 19 é uma doença provocada pela nova cepa descoberta em 2019 que não havia sido identificada anteriormente em seres 
humanos. Esse vírus possui um material genômica de RNA fita simples sentido positivo e serve diretamente para síntese proteica 
determinando uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada.
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52QUESTÃO

53QUESTÃO

54QUESTÃO

55QUESTÃO

51QUESTÃO

A propriedade da vida de gerar novos indivíduos é inerente à 
capacidade de

01) produzir cópias dos próprios genes, mesmo na ausência 
de enzimas.

02) utilizar proteínas como moldes para a síntese de moléculas 
idênticas.

03) replicar o material genético por um processo 
semiconservativo.

04) construir uma organização supramolecular, sem o 
componente protéico.

05) perpetuar, de modo inalterado, a informação genética.

A ilustração destaca momentos chaves no ciclo da vida animal.

A interpretação do esquema simplificado envolve a 
compreensão de que

01) a meiose é um mecanismo estabelecido para formar 
células diploides.

02) a etapa diploide dos animais é um momento transitório.

03) as divisões meióticas sucessivas asseguram a formação 
do embrião.

04) a condição diploide da espécie é restabelecida na 
formação do zigoto.

05) o ciclo preserva a identidade genética da espécie sem 
proporcionar a variabilidade.

A doença hereditária mais comum entre os negros 
é a anemia falciforme, que afeta um em cada 
400 afro-americanos. Esta doença é causada 
pela substituição  de um simples aminoácido na 
hemoglobina, proteína das células vermelhas do 
sangue.
Quando a concentração de oxigênio diminui no 
sangue de indivíduos afetados, a hemoglobina 
pode deformar as hemácias que passam a 
ter forma de foice. Isto pode conduzir a outros 
sintomas que variam da fraqueza física à 

paralisia, ou mesmo, ao reumatismo, pneumonia, 
falência dos rins e coração.
Indivíduos heterozigotos para o alelo da anemia 
falciforme são usualmente saudáveis, embora 
alguns deles sofram alguns sintomas da doença 
quando há grande redução de oxigênio no 
sangue.” (CAMPBELL, p. 254).

Considerando-se as relações entre os alelos para as 
hemoglobinas normal e falcêmica, a probabilidade de um casal 
heterozigoto ter um filho afetado é de

01) 0%.  

02) 25%.  

03) 50%.   

04) 70%.

05) 100%.

A tabela exemplifica o polimorfismo genético das populações 
humanas  e sua diversidade fenotípica no sistema sanguíneo 
ABO.

Considerando-se mecanismos genéticos no sistema ABO, a 
análise da tabela passa por interpretações, como a seguinte:

01) A herança do tipo sanguíneo no sistema ABO envolve 
alelos situados em diferentes pares de cromossomos.

02) A caracterização fenotípica está sempre associada à 
síntese do antígeno A  ou  do antígeno B.

03) As interações entre os alelos IA, IB e i, considerando-se 
as possíveis constituições genotípicas, repercutem na 
expressão de quatro tipos sanguíneos.

04) O padrão de herança do tipo sanguíneo no sistema ABO 
pode sugerir a hipótese da existência de mais de uma 
espécie na formação da humanidade.

05) A presença do alelo IA no genótipo inibe a expressão do 
alelo IB para a  síntese do antígeno B.

A vida, até onde a conhecemos, restringe-se à 
superfície desse terceiro planeta mais próximo 
do Sol. Além disso, a matéria viva depende 
profundamente desse sol, uma estrela de médio 
porte nos confins da galáxia conhecida como Via 
Láctea. Menos de  um por cento da energia solar 
que chega à Terra é desviado para processos 
vitais. (MARGULLIS; SAGAN, p. 20).

O que se faz com esse um por cento (1%) é assombroso, 
porque o Sol, entre outras ações,

01) mantém, imediata  e diretamente, nos organismos 
homeotérmicos, as condições térmicas  necessárias  às  
enzimas  para  atuarem nos processos metabólicos. 
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02) é  fonte permanente de fótons, que passam pelos produtores clorofilados e fluem ao longo das cadeias alimentares, energizando 
a biosfera.

03) gera radiações ultravioleta e infravermelhas, que são utilizadas pelos autótrofos na síntese primária das biomoléculas.

04) é absorvido como energia elétrica que cria circuitos que estabelecem a polaridade  e mantêm a dinâmica das células.

05) é fonte das radiações que se constituíram em estimulação fundamental que condicionou, nos animais, a evolução de um 
sistema sensorial estratégico, no reconhecimento do ambiente e na ocupação do espaço.
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Texto motivador:

Texto I

Pensar em viver até os 100 anos, com qualidade de vida, pode estar na mente de muitas pessoas que se sentem ativas e 
saudáveis depois da terceira idade. Para a medicina, no entanto, a barreira centenária já está ultrapassada e a atenção se volta 
a quem está disposto a bater recordes de longevidade. Até quando, afinal, será possível viver?
Hoje, a expectativa de vida no Brasil é de 73,5 anos. [...] A pergunta que se pode fazer é em que medida esse avanço tem 
resultado na melhoria efetiva da qualidade de vida das pessoas. Se de fato algumas das conquistas médicas representaram 
aumento da longevidade humana, muitas vezes não consideraram o bem-estar com que os anos a mais de vida seriam vividos.

Disponível em: <ttps://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/04/avancos-da-medicina-e-cuidados-com-o-estilo-de-vida-podem-levar-a-
quinta-idade-.>. Acesso em: 22 jun. 2020. Adaptado.  

Texto II 
A aposentada Ivelize Borniotto, de 84 anos, é um exemplo de quem busca a qualidade de vida. Ela conta que tem muita vontade 
de viver. Para garantir a saúde ela faz caminhadas, conversa e procura cuidar da alimentação. As atividades, os cuidados com 
a saúde ajudam a manter a disposição diariamente. “Eu caminho muito, o dia inteiro. Eu não fico parada. Quanto mais eu ando, 
menos tenho dores nas pernas. Se eu ficar sentada, não aguento de tanta dor”, diz.
Já o aposentado José Euzébio da Silva encontrou na jardinagem uma forma de se manter ativo. Cuidar do jardim é uma das 
atividades preferidas dele. “No jardim eu gosto de plantar alguma coisa para deixar mais alegre” 

Relatos disponíveis em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2012/11/avancos-na-medicina-garantem-qualidade-de-
vida-aos-idosos.html>. Acesso em: 22 jun . 2020.
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