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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - SAS
LINGUAGENS
1)

O texto apresenta algumas dicas para a checagem de notícias, evidenciando que as fake news são
caracterizadas por:
a) reunirem fatos redigidos sem desvios à norma-padrão.
b) terem um público-alvo específico a quem são destinadas.
c) serem produzidas de maneira automatizada pela internet.
d) possuírem conteúdos inapropriados em suas abordagens.
e) utilizarem recursos variados para manipular as informações.
2) Desde boatos locais em comunidades, até o mundo das celebridades, passando por assuntos como
saúde, política e finanças pessoais, indústrias inteiras são movimentadas pelas fake news.
A influência que a veiculação de notícias falsas pode exercer, somada à facilidade de criação e
automatização da publicação de conteúdo na internet, fez nascer um verdadeiro "mercado de fake news",
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que se beneficia do tráfego gerado nos sites e blogs, ou das consequências que surgem quando indivíduos
acreditam nas informações.
Notícias falsas, prejuízos reais: consequências legais para o compartilhamento de fake news. Terra. 4 fev. 2019. Disponível em:
https://www.terra.com.br. Acesso em: 7 out. 2021. (adaptado)

Segundo o texto, o “mercado de fakes news” atua com o objetivo de:
a) garantir a checagem de notícias falsas para a sociedade.
b) utilizar notícias falsas para atingir interesses específicos.
c) medir as consequências das notícias falsas na população.
d) dificultar o tráfego de notícias falsas em páginas da internet.
e) possibilitar a venda de notícias falsas por indústrias diversas.
3)

No primeiro quadrinho da tira, ao comentar sobre a aparência de um desenho, o predicado da oração é
classificado como:
a) nominal, pois seu núcleo é um pronome.
b) verbal, pois seu núcleo é um verbo intransitivo.
c) verbal, pois seu núcleo é um verbo transitivo direto.
d) nominal, pois seu núcleo é um predicativo do sujeito.
e) verbo-nominal, pois há um núcleo verbal e um nominal.
4) O Rio de Janeiro continua lindo
O Rio de Janeiro continua sendo
O Rio de Janeiro, fevereiro e março
Alô, alô, Realengo
Aquele abraço
[...]
GIL, Gilberto. Aquele Abraço. In: GIL, Gilberto. Cérebro Eletrônico, 1969. Disponível em: https://www.letras.mus.br. Acesso em: 7 out. 2021.

Nessa canção, “continuar” se classifica como um verbo que:
a) necessita de dois complementos, sendo bitransitivo.
b) possui significado sem complemento, por isso é intransitivo.
c) tem como complemento um objeto direto, logo é transitivo direto.
d) exprime permanência de estado, configurando-se como de ligação.
e) apresenta como complemento objeto indireto, então é transitivo indireto.
5) Fui comprar calças de camuflagem, mas não consegui achá-las.
JOKURA, Tiago. Quais as piadas mais engraçadas do mundo? Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 10 out. 2021.

Na piada, a conjunção em destaque tem função:
a) aditiva.
b) conclusiva.
c) alternativa.
d) explicativa.
e) adversativa.
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6) A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida. E eu
estava muito contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e me ensinando as coisas.
Mas ensinando as coisas de fora de casa.
VASCONCELOS, José Mauro de. O meu pé de Laranja Lima. São Paulo: Melhoramentos, 1968.

No excerto, a conjunção destacada pode ser substituída sem prejuízo de valor por:
a) “logo que”.
b) “para que”.
c) “desde que”.
d) “uma vez que”.
e) “apesar de que”.
7) Texto 1
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
[…]
MEIRELES, Cecília. Motivo. In: SEFFRIN, André (org.). Melhores Poemas: Cecília Meireles. São Paulo: Global, 2016.

Texto 2
Razão de ser
Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.
[…]
LEMINSKI, Paulo. Razão de ser. Toda poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

O texto 1 é um excerto do poema Motivo, de Cecília Meireles, publicado em 1939, e o texto 2 é um trecho
do poema Razão de ser, de Paulo Leminski, publicado em 1986. A partir do contexto e da leitura dos trechos,
percebe-se que entre eles há uma relação de intertextualidade por meio do(a):
a) plágio dos dizeres, dada a mera troca do vocabulário.
b) reinterpretação da temática no contexto de produção.
c) resposta do autor ao questionamento exposto pela poeta.
d) tradução do uso da língua padrão para a variedade coloquial.
e) distanciamento intencional entre as ideias expostas nos poemas.

8)
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O texto 2 estabelece diálogo intertextual com o famoso cartaz apresentado no texto 1. O objetivo principal
do uso desse recurso em uma campanha sobre abuso é:
a) alcançar o público-alvo por meio de associação.
b) democratizar o conteúdo por meio de tradução.
c) incentivar a comparação ao expor dois produtos.
d) propagar a cultura ao mencionar textos clássicos.
e) simplificar o trabalho gráfico ao utilizar um modelo.

9) Em um importante torneio de tênis, uma tenista chinesa, Wang, primeiramente teve que encerrar a partida
contra a tenista ucraniana Svitolina, já que a partida anterior havia sido interrompida pela chuva.
Depois disso, a atleta chinesa encarou Muguruza, tenista espanhola, e levou a melhor de virada em uma
batalha de 2 horas e 40 minutos de duração.
CHINESA vence Svitolina e Muguruza no mesmo dia e está na final em Hing Kong. UOL. Disponível em: https://esporte.uol.com.br. Acesso em: 2 dez. 2021.

As expressões utilizadas no texto que dão ideia de sequência são:
a) “primeiramente” e “Depois disso”.
b) “batalha” e “anterior”.
c) “importante” e “encerrar”.
d) “Wang” e “Muguruza”.
e) “atleta” e “tenista”.
10) Ter em casa a companhia de um animal doméstico pode representar, para muitos, uma forma de
espantar a solidão. Essa tendência tem sido percebida segundo especialistas consultados pela Agência
Brasil. A adoção de um pet, no entanto, requer alguns cuidados, principalmente para evitar outra
tendência também percebida: o aumento do número de animais abandonados.
A fim de combater o mau trato a cães e gatos, o governo federal sancionou a lei que prevê, inclusive,
prisão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda àqueles que cometerem tal prática. Até
então, a pena era apenas a detenção de três meses a um ano e multa.
PEDUZZI, Pedro. Adoção e abandono de animais domésticos aumentam durante a pandemia. Agência Brasil. Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 8 out. 2021. (adaptado)

Nos textos jornalísticos, é comum o uso de elementos coesivos. No trecho apresentado, os termos em
destaque contribuem para a:
a) variedade vocabular, evitando a repetição de palavras.
b) progressão temática, ajudando a desenvolver o assunto.
c) acessibilidade, facilitando a leitura para diferentes públicos.
d) explicitação de opinião, evidenciando a posição do autor.
e) explicação de alguns conceitos, auxiliando a compreensão.
11) A data 19 de setembro de 2021 marca o centenário de nascimento do educador, pedagogo e filósofo
Paulo Freire. Natural de Recife, o pernambucano é um dos grandes nomes da educação mundial e ficou
conhecido internacionalmente pela sua teoria de que a educação é o caminho para a emancipação de
sujeitos, para que transformem sua realidade por meio da reflexão crítica.
100 anos de Paulo Freire: Patrono da Educação Brasileira. Disponível em: https://www.andes.org.br. Acesso em: 8 out. 2021.

No trecho “Natural de Recife”, usa-se a preposição “de” em razão da regência nominal do termo “natural”.
Outro termo que prevê a regência dessa preposição é:
a) “próximo”.
b) “necessário”.
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c) “favorável”.
d) “adequado”.
e) “entendido”.
12) Entra ano, sai ano e a história sempre se repete. O paulistano está cansado de sofrer com os efeitos
das enchentes de verão. Na última segunda-feira, junto com a chuva volumosa, vieram desabamentos e
muitos transtornos.
Disponível em: https://ipiranganews.inf.br. Acesso em: 2 dez. 2021. (adaptado)

No texto, é possível notar que a expressão destacada representa, em relação à norma-padrão, um desvio
de:
a) regência verbal.
b) regência nominal.
c) concordância verbal.
d) emprego de pronome.
e) concordância nominal.
13) É mais fácil, também, debruçar os olhos nos oceanos
e assistir, lá no fundo, ao nascimento mudo das formas,
que desejar que apareças, criando com teu simples gesto
o sinal de uma eterna esperança.
MEIRELES, Cecília. Aceitação. In: SEFFRIN, André (org.). Melhores Poemas: Cecília Meireles. São Paulo: Global, 2016.

No texto, o verbo “assistir” possui como regência a preposição “a” porque seu sentido é o de:
a) ver.
b) caber.
c) residir.
d) pertencer.
e) prestar assistência.
14) Abdulrazak Gurnah nasceu nas ilhas de Zanzibar, na Tanzânia, no ano de 1948. Ele cresceu por lá,
mas foi obrigado a se refugiar na Inglaterra na década de 1960.
Gurnah começou a escrever aos 21 anos. Desde então, publicou dez livros e trabalhou como professor de
inglês e literaturas pós-coloniais na Universidade de Kent, na Inglaterra, até sua recente aposentadoria. Aos
73 anos, em 2021, ele ganhou o Nobel de Literatura para fechar o currículo.
FIORATTI, Carolina. Conheça os livros de Abdulrazak Gurnah, vencedor do Nobel de Literatura de 2021. Disponível em: https://super.abril.com.br.
Acesso em: 10 out. 2021. (adaptado)

No texto, em relação à transitividade, constata-se que os verbos destacados se:
a) assemelham, pois, nos dois parágrafos, os verbos são transitivos indiretos.
b) assemelham, pois, nos dois parágrafos, os verbos são transitivos diretos ou indiretos.
c) diferem, visto que, no primeiro parágrafo, os verbos são intransitivos e, no segundo, são transitivos diretos.
d) diferem, visto que, no primeiro parágrafo, os verbos são transitivos indiretos e, no segundo, transitivos
diretos.
e) diferem, uma vez que, no primeiro parágrafo, os verbos são intransitivos e, no segundo, transitivos diretos
ou indiretos.
15) Estudos comprovam que a prática de atividade física e esportiva, feita de maneira adequada para a
idade escolar, impacta positivamente o desenvolvimento cognitivo e psicossocial das crianças. Para que
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isso ocorra, a infraestrutura deve estar disponível. No entanto, 64% das escolas de educação básica no país
não possuem quadra esportiva, segundo o Censo Escolar de 2019.
Além disso, hoje o Brasil é acometido pela inatividade física. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), somos o quinto país mais sedentário do mundo, e 300 mil pessoas morrem por ano no país
em decorrência de doenças relacionadas ao sedentarismo. Assim, lutamos pela efetivação do Plano
Nacional do Desporto.
Por uma efetiva política para o esporte nacional. Folha de S.Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 7 out. 2021.
(adaptado)

No texto, entre um parágrafo e outro, é utilizado o operador argumentativo “Além disso” com a intenção de:
a) criar uma relação de causa e consequência entre os dois parágrafos.
b) propor uma conclusão ao posicionamento defendido na argumentação.
c) adicionar um contra-argumento para se opor a uma ideia já mencionada.
d) introduzir uma nova informação que fortaleça a defesa do ponto de vista.
e) apresentar uma exemplificação do que foi discutido no parágrafo anterior.
16)

Disponível em: https://www.isp.rj.gov.br. Acesso em: 7 out. 2021.

No infográfico, o uso da expressão “Isso significa que” funciona como um indicador de:
a) explicação em relação à informação anterior.
b) antecipação em relação à próxima informação.
c) contestação de outras informações mencionadas.
d) conclusão das informações apresentadas no texto.
e) comparação entre duas informações apresentadas.
17) Dados captados pela segunda edição do Atlas da Juventude apontam que a pandemia, que agravou
ainda mais o quadro social brasileiro, exigirá um esforço enorme das autoridades públicas e dos gestores
em geral. Para exemplificar de forma clara, no último ano, tivemos um crescimento de 6% dos chamados
jovens “nem-nem”, ou seja, aqueles que não estudam e não trabalham.
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Diante de uma realidade difícil, o sentimento dos jovens em relação às perspectivas do trabalho no futuro é
de desconfiança: 40% estão animados e esperançosos, mesmo percentual daqueles que se sentem
inseguros. Temos ainda como reverter um quadro sombrio e sem muitas perspectivas. O futuro precisa de
cuidado hoje.
AMORIM, Fernanda. O impacto da pandemia na mão de obra jovem. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br. Acesso em: 30 set.
2021. (adaptado)

O artigo de opinião apresentado tem como argumento central o(a):
a) ação dos governantes na construção de uma sociedade sem desigualdade social.
b) desafio do brasileiro de assumir protagonismo frente aos momentos de crise nacional.
c) necessidade de ações que contenham os prejuízos econômicos nas grandes empresas.
d) urgência de medidas que revertam a atual relação entre juventude e mercado de trabalho.
e) especificidade dos dados estatísticos para o entendimento do contexto nacional da população.
18)
Jogos eletrônicos: atenção, pais e educadores
Estamos vivendo o desafio de conviver com novas tecnologias. O mundo digital surpreende a cada minuto
com diferentes equipamentos, jogos, programas e funções. Nós e nossos filhos ficamos fascinados com
aplicativos de celular e tablets. Quase tudo pode ser feito por via digital. A conexão com o mundo ficou
instantânea e ganha dimensão vultosa. São tecnologias com as quais precisamos nos familiarizar e dominar.
Mas é preciso cuidado. Como uma faca, que pode ser útil ou fatal, se mal utilizada; o mundo digital oferece
perigos. É preciso atenção, sobretudo em relação a crianças e adolescentes.
COELHO, Ingrid. Jogos eletrônicos: atenção, pais e educadores. Disponível em: https://www20.opovo.com.br. Acesso em: 8 out. 2021.

Uma das principais características do gênero artigo de opinião presente nesse texto é o(a):
a) uso da argumentação a favor de um ponto de vista.
b) utilização da primeira pessoa do singular na escrita.
c) presença de metáforas e de comparações no texto.
d) posicionamento oficial de um meio de comunicação.
e) posicionamento oficial de um meio de comunicação.
19)
Manifesto da Poesia Pau-Brasil
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.
[...]
A Poesia para os poetas. Alegria dos que não sabem e descobrem.
[...]
Ágil o teatro, filho do saltimbanco. Ágil e ilógico. Ágil o romance, nascido da invenção. Ágil a poesia.
A poesia Pau-Brasil, ágil e cândida. Como uma criança.
Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses
na genealogia das ideias.
A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros.
Como falamos. Como somos.
Não há luta na terra de vocações acadêmicas. Há só fardas. Os futuristas e os outros.
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Uma única luta – a luta pelo caminho. Dividamos: poesia de importação. E a Poesia Pau-Brasil, de
exportação.
ANDRADE, Oswald de. “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”. Disponível em: https://www.ufrgs.br. Acesso em: 8 out. 2021.

No trecho exposto, em relação à língua portuguesa, é reivindicado que a poesia brasileira utilize:
a) o vocabulário erudito, limitando o entendimento da poesia aos poetas.
b) os termos estrangeiros, possibilitando a exportação das obras poéticas.
c) os recursos da dramaturgia, associando poesia e teatro para o público.
d) a língua na sua variedade coloquial, aproximando a poesia dos brasileiros.
e) a norma-padrão da modalidade escrita, assegurando as regras gramaticais.
20)
Carta aberta ao Ministério do Turismo
O Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) vem através desta carta
aberta expressar sua preocupação diante da recente mudança na gestão do Ministério do Turismo.
O Fornatur tem mantido uma excelente relação com o MTur nos últimos anos, conquistando espaço e voz
nas deliberações das políticas públicas voltadas para o turismo. Sugerimos, planejamos e reivindicamos
várias ações em favor dessa, que é uma das principais atividades econômicas do país. Queremos que essas
ações, tão importantes para a retomada do turismo no Brasil, não sejam descontinuadas. Respeitosamente
esperamos que a nova gestão trabalhe para o desenvolvimento da atividade, com ideias construtivas, porém
sem deixar para trás o que foi construído.
Fornatur envia carta aberta ao Mtur em defesa do Turismo; confira. Disponível em: https://brasilturis.com.br. Acesso em: 8 out. 2021. (adaptado)

O texto é um trecho de uma carta aberta, gênero caracterizado por sua função:
a) informativa, pois comunica novidades e acontecimentos ao interlocutor.
b) reivindicatória, pois expressa posições dos responsáveis por sua produção.
c) condecorativa, pois objetiva o reconhecimento de ações de entidades públicas.
d) política, pois registra a candidatura de um indivíduo ou entidade a cargos oficiais.
e) comunicativa, pois possibilita um meio informal de conversa entre população e governo.
21)

Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em: 8 out. 2021.

A campanha sobre direitos humanos apresenta texto verbal e não verbal. As imagens complementam o
sentido dos dizeres ao representarem a:
a) paz.
b) união.
c) amizade.
d) ética.
e) diversidade.
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22)

Disponível em: https://www.instagram.com. Acesso em: 8 out. 2021. (adaptado)

Considerando o seu conteúdo, o texto, publicado em uma rede social, foi veiculado nesse suporte com o
objetivo central de:
a) atingir o mesmo público que pode ser vítima do golpe mencionado.
b) promover o cancelamento virtual dos responsáveis pela ação ilegal.
c) chamar a atenção das autoridades para a denúncia virtual realizada.
d) ampliar a divulgação do comunicado para a comunidade internacional
e) diminuir os impactos ambientais causados pelas campanhas impressas.

23) Some might say that sunshine follows thunder
Go and tell it to the man who cannot shine
Some might say that we should never ponder
On our thoughts today 'cause they hold sway over time
Some might say we will find a brighter day
Some might say we will find a brighter day (yeah)
GALLAGHER, Noel. Disponível em: https://www.musixmatch.com. Acesso em: 15 out. 2021.

A palavra might, presente em alguns versos, indica que o eu lírico da canção
a) pergunta ao leitor se este é capaz de compreender suas palavras.
b) tem certeza de que muitas pessoas pensam da mesma forma que ele.
c) renega a possibilidade de que o futuro seja melhor do que o presente.
d) aponta para o dever de confiar em um dia seguinte melhor do que o atual.
e) indica a possibilidade de algumas pessoas acreditarem em um futuro melhor.
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24) MORPHEUS - They got to you first, but they've underestimated how important you are. If they knew what
I know, you would probably be dead.
NEO - What are you talking about? What the hell is happening to me?
MORPHEUS - You're the One, Neo. You see, you may have spent the last few years looking for me, but I've
spent most of my life looking for you.
WACHOWSKI, L.; WACHOWSKI, L. The matrix. Disponível em: https://www.dailyscript.com. Acesso em: 15 out. 2021.

No excerto de diálogo extraído do filme Matrix, o personagem Morfeu (Morpheus) explica ao protagonista
Neo por que este é especial e importantíssimo para a luta que eles travam. Ao utilizar o verbo modal may,
em destaque na sentença, Morfeu:
a) ressalta as próprias capacidades.
b) levanta negação sobre o que se diz.
c) refere-se a uma ação futura de Neo.
d) demonstra um conselho ou recomendação.
e) expressa uma possibilidade do tempo passado.
25)
Beyond the Lab-Grown Burger: “Cellular Agriculture” is Taking Over the Food Industry
As the world's population keeps rising, the production of meat is becoming unsustainable. One of the
alternatives proposed is growing meat without the animal. The product would technically be the same, but
the use of land and water, as well as the pollution, could be significantly reduced. […] In only a few years,
cellular agriculture has moved from just a few curious academics to numerous companies seeking to
challenge the status quo in the food industry. Major brands in the food industry are partnering with and
investing in many of these companies as they see the potential in entering this food revolution.
FERNANDEZ, Clara Rodriguez. Beyond the Lab-Grown Burger. Labio Tech. Disponível em: https://labiotech.eu. Acesso em: 15 abr. 2019.

Vocabulário:
take over: dominar;
seek: procurar;
status quo: atual situação;
partnering: fazer parceria.
De acordo com a notícia, a agricultura celular poderia beneficiar:
a) o meio ambiente, pois gera menos poluição e economiza água.
b) os consumidores, devido aos componentes mais saudáveis desses alimentos.
c) as indústrias, que teriam que investir menos dinheiro para produzir alimentos.
d) os pesquisadores acadêmicos, que teriam seus trabalhos divulgados amplamente.
e) os investidores, cujos lucros dobrariam se esses alimentos chegassem aos supermercados.
26) According to latest International Labour Organization statistics, more than 400 million employed people
worldwide work 49 or more hours per week, a sizeable proportion of the near 1.8 billion total employed people
worldwide.
Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 26 ago. 2018.

O texto anterior noticia um fato isento de opiniões pessoais e, para isso, ancora as informações aos dados
de uma instituição. A expressão que liga o texto à instituição que fornece os dados é:
a) “more hours”.
b) “near 1.8 billion”.
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c) “According to”.
d) “employed people”.
e) “more than 400 million”.
27) She took my arm
I don't know how it happened
We took the floor and she said
Oh don't you dare look back
Just keep your eyes on me
I said you're holding back
She said shut up and dance with me
This woman is my destiny
She said oh oh oh
Shut up and dance with me
Walk the Moon. Shut Up and Dance. Disponível em: https://www.letras.mus.br. Acesso em: 22 nov. 2021.

A letra da canção se apresenta em forma de diálogo, embora este não fique marcado como usualmente se
faz. É possível perceber isso pelo uso do(a):
a) interjeição oh.
b) forma verbal said.
c) expressão lookback.
d) pronome objeto me.
e) pronome pessoal we.
28)

Disponível em: https://www.tickingmind.com.au. Acesso em: 15 out. 2021.

De acordo com a tirinha, os fatos expressos no último quadrinho poderiam ser reescritos em reported
speech, de forma correta, em:
a) “Garfield wanted Jon's finger to call the medic”.
b) “Garfield knew Jon's finger could call the medic”.
c) “Garfield said the medic was called to hurt Jon's finger”.
d) “Garfield said ‘medic’, when he found out about Jon's finger”.
e) “Garfield called the medic when he found out about Jon's finger”.

29) We got this about nine months ago at a significant sale discount, otherwise probably would never have
been game to buy it. I am going to pick on details as this is still an expensive machine.
The summary is that we love it. There is a tradeoff between ease of use and top-end quality - you won't make
the best coffee of your life, but you won't make a bad one either and you can do it in your sleep.
Disponível em: https://www.productreview.com.au. Acesso em: 15 out. 2021.

O texto apresentado corresponde ao comentário de um cliente sobre uma máquina de café. A expressão but,
destacada no texto, estabelece, em relação à oração anterior, a ideia de:
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a) adição.
b) consequência.
c) contraste.
d) explicação.
e) tempo.
30)

Disponível em: https://www.weeklystorybook.com. Acesso em: 15 out. 2021.

No segundo quadro, a palavra but poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
a) and.
b) because.
c) however.
d) so.
e) then.

CIÊNCIAS HUMANAS
1) Cada vez mais, o “perigo vermelho” apresentava-se como justificativa para o aumento de medidas
repressivas. Em uma reunião ministerial do Governo Vargas, debateu-se o tema da “infiltração comunista”
no Brasil. Se preparava a opinião pública para o aumento de medidas repressivas, pois, desde que havia
tomado posse, era público o descontentamento de Getúlio com certos limites de poder que a Constituição
de 1934 dava à presidência da República. Enquanto isso, os “verdes” ainda não eram um perigo para o
governo.
KONRAD, D. A. Lutas políticas e projetos sociais distintos dos trabalhadores brasileiros na década de 1930: os casos da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e da Ação Integralista Brasileira
(AIB). Aedos, Porto Alegre, v. 7, n. 17, p. 342-364, 2015. Disponível em: https://bibliotecadigital.tse.jus.br. Acesso em: 3 out. 2021. (adaptado)

O texto apresenta uma característica da situação política do Brasil durante o Governo Provisório de Vargas,
que é o(a)
a) autoritarismo de Vargas sobre a imprensa.
b) sentimento de esperança sobre o futuro.
c) aumento das reivindicações trabalhistas.
d) rivalidade de grupos fascistas nacionais.
e) acirramento da polarização ideológica.
2)

Disponível em: https://memorialdademocracia.com.br. Acesso em: 3 out. 2021.
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A imagem anterior evidencia que o Estado Novo obteve apoio popular ao:
a) consolidar partidos de origem comunista como sustentáculo do regime.
b) incentivar organizações populares autônomas com a ajuda da imprensa.
c) obter unanimidade de apoio político a partir da difusão de propagandas.
d) garantir conquistas históricas por meio da aprovação de leis trabalhistas.
e) atrair anarquistas e comunistas mediante a criação de alianças operárias.
3)

Disponível em: https://caracteristicasde.net. Acesso em: 3 out. 2021.

A charge anterior representa a disputa ideológica da Guerra Fria ao mostrar o(a):
a) ocorrência de conflitos armados entre várias nações.
b) alinhamento cultural entre Estados Unidos e China.
c) tensão existente entre Donald Trump e Vladimir Putin.
d) livre concorrência entre países sob o princípio capitalista.
e) ameaça de um conflito armado entre potências militares.

4) O presidente Johnson vivia um impasse: era impossível manter os Estados Unidos na Guerra, já que
sofria pressão social e protestos em seu país, porém uma retirada rápida poderia levar à queda do Vietnã
do Sul. Em março de 1968, o então presidente suspendeu os bombardeios, seis meses depois as operações
foram encerradas. A única solução seria capacitar as tropas sulistas para que pudessem se defender
sozinhas.
SANTOS, Tainara Cavalcante. A Guerra do Vietnã sob o olhar do fotojornalismo. Revista COMFILOTEC, ano 4, v. 7, 2018. Disponível em: https://www.fapcom.edu.br. Acesso em: 28 out. 2021.
(adaptado)

O episódio apresentado no texto mostra que a Guerra Fria envolveu um(a)
a) ação colonial sobre os continentes africano e oceânico.
b) aliança cultural contrária ao avanço do islamismo árabe.
c) conflito armado com interferência bélica estadunidense.
d) investimento soviético na defesa de seu território nacional.
e) embate tecnológico entre as potências políticas do período.

5) Destaque especial contra as reformas democrático-progressistas e contra o “comunismo” tiveram os
jornais, rádios e canais de TV, antes, durante e após o golpe de estado no Brasil. No caso da imprensa
paraense, os discursos jornalísticos acabaram solidificando opiniões, esgotando outras, mas, acima de tudo,
produziram discussões, confrontos e um sem-número de imagens acerca do que fosse o “perigo comunista”
ou a “ameaça vermelha” para a sociedade brasileira.
PETIT, Pere; CUÉLLAR, Jaime. O golpe de 1964 e a instauração da ditadura civil-militar no Pará: apoios e resistências. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 25, n. 49, p. 169-189, 2012.
Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 28 out. 2021.

O texto aponta como característica do regime político instaurado no Brasil em 1964 o(a):
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a) atuação civil como alicerce para a continuidade do governo.
b) investimento em milícias como garantia da segurança nacional.
c) apoio estadunidense como decisivo para o combate a opositores.
d) diversidade social como argumento para as decisões democráticas.
e) imposição de decretos como ferramenta de pacificação da população.
6) ATO INSTITUCIONAL 5
Art. 2º – O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sítio ou fora dele, só
voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República.
[...]
Art. 5º – A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, em:
I – cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;
II – suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;
III – proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política;
BRASIL. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Brasília, DF: Presidência da República, 1968. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: 8 out. 2021.

O estabelecimento desse decreto pelo governo brasileiro representou o(a)
a) pacificação da ordem civil e a reabertura política democrática.
b) decadência das Forças Armadas no país e a volta da censura.
c) aumento do Poder Executivo e o endurecimento do regime.
d) fim da corrupção e o enfraquecimento da oposição política.
e) silenciamento da oposição e o ganho de apoio diplomático.

7) Sem sombra de dúvidas, a maior vantagem prometida pela Lei de Torrens é o caráter absoluto de que o
título reveste a propriedade matriculada. A segurança que se espera obter por meio desse sistema não pode
ser comparada àquela oferecida por nenhum outro sistema de registro. Uma vez matriculado o imóvel, a
propriedade consolida-se de maneira definitiva na pessoa do requerente. É nesse sentido que a lei diz que
“nenhuma ação de reivindicação será recebível contra o proprietário do imóvel matriculado”.
SANCHES, Almir Teubl. A questão de terras no início da República: o Registro Torrens e sua (in)aplicação. 2008. Dissertação (Mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito) – Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://www.teses.usp.br. Acesso em: 28 de out. 2021.

A lei apresentada no texto, oficializada em 1890, foi fundamental para

a) estimular a redistribuição de terras cultiváveis.
b) reafirmar o controle de terra pelos latifundiários.
c) manter o caráter libertador do trabalho compulsório.
d) garantir o acesso à terra pelos escravizados alforriados.
e) enfraquecer o movimento dos trabalhadores sem-terra.
8)

STORNI. Careta, 19/02/1927. In: LEMOS, Renato (org.).
Uma história do Brasil através da caricatura.
1840-2006. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2005. p. 35.
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A charge mostra uma prática comum ao período da República Velha no Brasil, responsável por:
a) proporcionar a segurança moral e financeira dos eleitores marginalizados.
b) manter a política dos governadores baseada em fraudes e no coronelismo.
c) promover a participação consciente e honesta nos processos democráticos.
d) distribuir as riquezas nacionais entre as regiões do país por meio da eleição.
e) transformar a vida das pessoas mais pobres graças à entrega de propriedades.
9)

Disponível em: https://lemad.fflch.usp.br. Acesso em: 9 out. 2021

Os objetivos do movimento operário indicados nas imagens evidenciam condições de trabalho que têm
origem na:

a) industrialização brasileira.
b) qualificação profissional.
c) organização partidária.
d) adesão ao populismo.
e) produção artesanal.

10) As mobilizações sociais com viés religioso que contestavam uma situação de opressão diante da nova
ordem política vigente no alvorecer da República, como os movimentos católico-sociais (Canudos,
Contestado e Juazeiro), foram marginalizados pela Igreja, que desempenhou um papel-chave para legitimar
o poder do Estado, dando seu consentimento para sufocar esses movimentos sociais para que fossem
dissipados.
GOMES, Edgar da Silva. A estadualização da hierarquia eclesiástica no Brasil: política e poder na relação Estado/Igreja durante a República Velha (1889-1930). Projeto História, São Paulo, n. 37, dez. 2008.
Disponível em: https://revistas.pucsp.br. Acesso em: 29 out. 2021. (adaptado)

As mobilizações sociais apresentadas no texto foram motivadas pela
a) implantação da laicidade pelo regime republicano.
b) influência do liberalismo estadunidense no sertão.
c) continuidade da exclusão e da miséria no campo.
d) obrigatoriedade da vacinação contra a varíola.
e) circulação de ideias trabalhistas entre os fiéis.
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11) As rivalidades econômica e diplomática entre Inglaterra e Alemanha, somadas à grande tensão étnica
no interior do Império Austro-Húngaro e às disputas imperialistas por territórios africanos e asiáticos, foram
elementos que contribuíram fortemente com o aumento da tensão entre as potências europeias e que, mais
tarde, resultariam em um reordenamento do mapa da Europa.
O excerto expõe as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial por:
a) revelar as disputas geopolíticas entre nações com poderio bélico.
b) descrever a insatisfação financeira com acordos políticos anteriores.
c) apresentar a empreitada estadunidense sobre o continente asiático.
d) combater os valores estéticos e culturais defendidos pela Belle Époque.
e) questionar os movimentos de unificação territorial da Itália e da Alemanha.

12) A passagem do século XIX para o XX assistiu a uma enorme intensificação do interesse pela indústria
petrolífera. Foi com a disseminação do motor a combustão interna e seu posterior uso militar que o petróleo
ganhou o status de um suprimento de máxima importância estratégica. Tal tecnologia se desenvolveu
paralelamente, com menor ou maior grau de êxito, em vários países como Alemanha, França, Reino Unido
e Estados Unidos. Impulsionada pelas necessidades prementes de guerra, a tecnologia automobilística se
desenvolveu largamente.
RONCHI, Bruno Luiz de Souza et al. O petróleo e a Primeira Guerra Mundial: consequências operativas e planejamento estratégico. Revista Perspectiva: reflexões sobre a temática internacional, v. 8, n. 14, 2015.
Disponível em: https://www.seer.ufrgs.br. Acesso em: 29 out. 2021. (adaptado)

O texto anterior descreve características do(a):

a) Entreguerras, momento de transição entre a Primeira e a Segunda Guerra.
b) Guerra Fria, período de disputa entre as potências por meio da diplomacia.
c) desmembramento da URSS, ocasião de crise para o socialismo científico.
d) Paz Armada, época de expressivo avanço tecnológico e armamentista.
e) Revolução de 1905, sucessão de conflitos étnicos na Rússia czarista.

13) [...] a situação mundial criada pela Primeira Guerra era inerentemente instável, sobretudo na Europa,
mas também no Extremo Oriente, e, portanto, não se esperava que a paz durasse. A insatisfação com a
situação não se restringia aos Estados derrotados, embora estes, notadamente a Alemanha, sentissem que
tinham bastantes motivos para ressentimento, como de fato tinham.
Hobsbawm, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. (adaptado)

O texto indica que entre o encerramento da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda houve uma
relação de continuidade por causa do(a):

a) quebra da bolsa de valores de Nova York que estimulou o comércio internacional.
b) desejo dos vencedores da Primeira Guerra de retomarem os confrontos armados.
c) sentimento de inconformismo diante dos termos de paz após a Primeira Guerra.
d) fortalecimento dos regimes totalitaristas que haviam ganhado o último conflito.
e) revanchismo dos continentes colonizados diante das ações imperialistas.
14) O lançamento de bombas atômicas estadunidenses sobre Hiroshima e Nagasaki acelerou a rendição
japonesa e pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Essa demonstração de força colocou o mundo sob a tensão
de uma possível guerra nuclear entre as duas potências mundiais vencedoras da Segunda Guerra Mundial:
EUA e URSS.
A situação descrita no texto motivou a criação do(a):
a) Liga das Nações, para controlar o risco de uma guerra nuclear.
b) Tratado de Versalhes, para desmilitarizar as potências militares.
c) Organização das Nações Unidas, para promover a cooperação e a paz mundial.
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d) Departamento Federal de Investigação, para investigar os crimes internacionais.
e) Protocolo de Kyoto, para reverter as alterações climáticas geradas pela radiação.
15) As Forças Armadas do Brasil manifestam a absoluta inconveniência, na atual situação, do regresso ao
país do vice-presidente, sr. João Goulart. Já ao tempo em que exercera o cargo de ministro do Trabalho, o
sr. João Goulart demonstrara, bem às claras, suas tendências, incentivando e mesmo promovendo
agitações sucessivas e frequentes nos meios sindicais. Na presidência da República, em regime que atribui
ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida
alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na
anarquia, na luta civil.
MANIFESTO dos ministros das Três Armas contra a posse de João Goulart, 30/08/1961. In: CARONE, 1980, p. 183-4. Disponível em: https://ensinarhistoria.com.br. Acesso em: 3 nov. 2021. (adaptado)

O discurso contrário à posse de Jango está inserido em um contexto de crise política potencializado pelo(a):
a) polarização ideológica entre liberais e socialistas estimulada pela Guerra Fria.
b) disputa de projeto político entre getulistas da UDN e os conservadores do PTB.
c) movimentação da sociedade civil que provocou o impeachment de Jânio Quadros.
d) implementação do parlamentarismo como saída democrática à investida totalitária.
e) alinhamento político à União Soviética durante o curto governo de Juscelino Kubitschek.
16) Especialistas apontam a China como a próxima superpotência mundial, posto até hoje ocupado apenas
pelos Estados Unidos da América. Por superpotência, entende-se uma nação que possui grande potencial
de impacto e influência no contexto internacional.
Disponível em: https://www.napratica.org.br. Acesso em: 30 set. 2021. (adaptado)

Qual fator político-econômico possibilitou que a China ganhasse o destaque internacional apontado no
texto?
a) A abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro.
b) A proclamação autoritária da República Popular da China.
c) O estabelecimento da estatização dos meios de produção.
d) O protagonismo na Associação de Nações do Sudeste Asiático.
e) O investimento educacional na criação de mão de obra barata.
17) Consciente do seu patrimônio, a União Europeia se baseia nos valores indivisíveis e universais da
dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; assenta-se nos princípios da
democracia e do Estado de direito. Ao instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de
segurança e de justiça, coloca o ser humano no cerne da sua ação.
EUROPEIA, União. Carta dos direitos fundamentais da União Europeia. Direito e Democracia. p. 457, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net. Acesso em: 21 out. 2021. (adaptado)

A principal motivação para a criação desse bloco político-econômico envolveu a:
a) ampliação de trocas comerciais intercontinentais após o fim da República Popular da China.
b) integração de países do Leste Europeu às lógicas comerciais após o fim da União Soviética.
c) possibilidade de acelerar o desenvolvimento econômico de países localizados no Pacífico.
d) garantia da livre circulação de pessoas e de serviços no contexto do pós-Segunda-Guerra.
e) planificação econômica entre nações desenvolvidas e pobres após o fim da Guerra Fria.
18) A estratégia de desenvolvimento adotada pelo Brasil a partir da década de 1990, ao estabelecer vias
para uma maior abertura comercial, acabou por reforçar as características de um mercado de trabalho
desigual, calcado principalmente na superexploração do trabalho. Nesta nova fase do sistema capitalista, a
lógica especulativa abre espaço para a lógica neoliberal se consolidar enquanto nova forma histórica de
dependência do Brasil frente aos países em desenvolvimento.
Disponível em: https://clyde.dr.ufu.br. Acesso em: 22 out. 2021. (adaptado)
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O texto aponta como elementos fortalecedores das desigualdades sociais vivenciadas no Brasil o(a):
a) incentivo fiscal ao capital estrangeiro e a mão de obra barateada.
b) produção industrial de baixo valor e a crescente educação técnica.
c) exportação de matérias-primas e a compra de máquinas de ponta.
d) instabilidade inflacionária e a desigualdade do acesso à tecnologia.
e) proibição de empresas de valor variável e a planificação econômica.
19) Texto 1
Se fala na existência de “direitos comunicativos fundamentais” dos cidadãos, deles decorrendo a liberdade
de expressão, de informação, de investigação e de criação. Nesse sentido, o acesso livre à internet para
todos os cidadãos torna-se um dos direitos humanos mais importantes do mosaico de direitos comunicativos
da pós-modernidade.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direitos comunicativos como direitos humanos: abrangência, limites, acesso à Internet e direito ao esquecimento. Revista do Direito de Língua Portuguesa, Lisboa, v. 6, n. 1, p. 219-240, 2015. Disponível
em: https://cedis.fd.unl.pt. Acesso em: 26 out. 2021. (adaptado)

Texto 2

Disponível em: https://www.iberdrola.com. Acesso em: 8 out. 2021.

Os dados presentes no infográfico, ao serem analisados sob a perspectiva do direito comunicativo
fundamental presente no texto 1, indicam a:
a) uniformidade da distribuição tecnológica, que fomenta o equilíbrio social.
b) bipolaridade econômica, que fortalece os direitos americanos e asiáticos.
c) disparidade dos acessos à modernização, que provoca a exclusão digital.
d) disputa entre empresas mundiais, que solidifica a supremacia europeia.
e) aliança entre potências mundiais, que democratizam o uso da internet.
20)

Disponível em
https://especiais.estadao.com.br.
Acesso em:
8 out. 2021. (adaptado)
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Na imagem, qual fator é destacado como característica da Segunda Revolução Industrial?
a) A ampliação das telecomunicações.
b) A produção em massa de produtos.
c) A implementação do sistema fabril.
d) A utilização de máquinas a vapor.
e) A funcionalidade da eletricidade.
21) O fundamental não está na energia, na internet ou na noção de rede, mas na junção das três: não só a
energia, mas parte crescente da prosperidade do século XXI virá de uma organização social assinalada pela
descentralização, pela cooperação e pela partilha. Concentrar recursos, fortalecer os regimes exclusivos de
propriedade e favorecer a busca estreita dos interesses individuais são condições para a eficiência, da qual
devem decorrer a produção de riqueza e o bem-estar crescentes.
Disponível em https://www.centrocelsofurtado.org.br. Acesso em: 26 out. 2021. (adaptado)

Descreve-se no texto uma narrativa característica de qual fase da Revolução Industrial?

a) Segunda, provocada pela descoberta do petróleo.
b) Terceira, identificada pela criação de tecnopolos.
c) Segunda, marcada pela padronização produtiva.
d)Primeira, promovida pela produção fabril.
e) Quarta, iniciada pelo uso da robótica.

22) A Nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT) parece referir-se mais à polarização entre a produção
de manufatura e a produção de bens de informação sofisticados e de serviços de apoio à produção. Nas
economias semiperiféricas, ocorre a produção de menor valor agregado e baixo coeficiente tecnológico, que
requer a utilização de mão de obra mais barata e o uso extensivo de matéria-prima e de energia, sustentando
atividades insalubres, não mais aceitas nos países ricos.
POCHMANN, Marcio. Economia global e a nova Divisão Internacional do Trabalho. Campinas: IE/Unicamp; Mimeo, 1997, p. 15. (adaptado)

Segundo o texto, uma característica particular da atual DIT é o:
a) requisito da especialização para a realização de trabalhos primários.
b) monopólio das matérias-primas pelos países em desenvolvimento.
c) pagamento de indenização aos países menos desenvolvidos.
d) deslocamento de indústrias tradicionais para países emergentes.
e) fornecimento de manufaturados pelas metrópoles industriais.
23)
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Segundo os dados da imagem, os países emergentes, no contexto da Nova DIT, são responsáveis por:
a) exportar produtos de menor valor agregado para países ricos.
b) comercializar tecnologias agrícolas para as grandes potências.
c) produzir mercadorias do setor secundário para nações pobres.
d) importar artigos do setor primário vindos de nações europeias.
e) revender matérias-primas oferecidas por países desenvolvidos.
24) Atualmente a energia hidrelétrica representa 16% da gerada em todo o planeta, conforme indicam dados
da Agência Internacional de Energia (IEA, sigla em inglês), representando a terceira fonte mais utilizada
para a produção energética no mundo. Já no Brasil, a hidrelétrica consiste no principal mecanismo de
produção de energia que abastece as residências, indústrias e estabelecimentos e responde por 67% da
eletricidade gerada no país. Os dados atualizados são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 26 out. 2021. (adaptado)

Classificada como uma fonte de energia renovável, a dependência da utilização da energia hidrelétrica,
descrita no texto, bem como a dimensão dos seus impactos, é questionável porque a:
a) construção das usinas envolve o desmatamento e o alagamento de amplas áreas.
b) transformação da energia é feita em placas fotovoltaicas dependentes do sol.
c) produção de energia nas usinas necessita da queima de combustíveis fósseis.
d) formação da eletricidade depende da constância dos ventos ao longo do dia.
e) estrutura da usina pode sofrer danos e causar acidentes nucleares.

25) Conforme reconhecido pelo Protocolo de Kyoto em 1997, conseguir um futuro sustentável é o grande
desafio do século XXI. Os padrões atuais se mostram prejudiciais para o bem-estar de longo prazo da
humanidade. A integridade dos sistemas naturais essenciais já está em risco por causa da mudança
climática causada pelas emissões de gás estufa na atmosfera.
UM FUTURO com energia sustentável: iluminando o caminho. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; tradução de Maria Cristina Vidal Borba, Neide Ferreira Gaspar. São Paulo: FAPESP, 2010.
Disponível em: https://fapesp.br. Acesso em: 8 out. 2021.

De que forma a Revolução Técnico-Científica-Informacional pode retroceder os prejuízos ambientais
apresentados no texto?

a) Reaproveitando o carvão mineral.
b) Desenterrando os poços de petróleo.
c) Desenvolvendo energias alternativas.
d) Reutilizando os trens movidos a vapor.
e) Utilizando a energia de termoelétricas.

26) Texto 1
Se a ideia de "êxodo" remete somente à "saída de árabes de seu território", a categoria de Nakba traz, por
sua vez, de forma mais clara, a noção de expulsão e de desenraizamento.
GHERMAN, Michel. Entre a Nakba e a Shoá: catástrofes e narrativas nacionais. História (São Paulo), v. 33, p. 104-121, 2014.
Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 26 out. 2021. (adaptado)

Texto 2

Latuff. Disponível em: https://operamundi.uol.com.br.
Acesso em: 9 out. 2021.
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Os dois textos fazem referência ao conflito chamado:
a) Primavera Árabe, encerramento dos governos árabes ditatoriais.
b) Guerra dos Seis Dias, conquista israelense da Jerusalém Oriental.
c) Primeira Guerra Árabe-Israelense, disputa pelo domínio da Palestina.
d) Revolução Islâmica, queda do regime monárquico do xá Reza Pahlavi.
e) Guerra ao Terror, iniciativa estadunidense de combate ao fundamentalismo.
27)

STRAPI, Marjani. Persépolis. Disponível em:
https://www.institutoclaro.org.br. Acesso em: 10 out. 2021.

Quais foram as principais características do movimento revolucionário retratado na tirinha?

a) O afastamento iraniano das influências ocidentais e o rompimento com os Estados Unidos.
b) A divergência religiosa entre sunitas e xiitas e o apoio estadunidense ao movimento.
c) O fundamentalismo religioso islâmico e a conquista de territórios paquistaneses.
d) O estabelecimento de uma monarquia e a imposição econômica árabe na Ásia.
e) A disputa pelo território da Palestina e a expulsão dos hebreus dessas terras.

28) A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) das Ilhas Canárias informou que trabalha com a
possibilidade de que uma chuva ácida atinja as regiões mais montanhosas do arquipélago nas próximas
horas como decorrência da erupção do vulcão Cumbre Vieja, em erupção na ilha de La Palma. O porta-voz
da Aemet apontou a possibilidade de que o fenômeno alcance parte da Península Ibérica em breve.
Disponível em: https://jovempan.com.br. Acesso em: 22 out. 2021. (adaptado)

Qual ação humana tem sido determinante para a piora do fenômeno climático apresentado no texto?
a) O descarte inapropriado de lixo industrial.
b) A produção de energia em usinas nucleares.
c) A intensa utilização de placas de energia solar.
d) O lançamento de gases poluentes na atmosfera.
e) A adaptação às energias alternativas nas fábricas.

29) Texto 1

Disponível em:
https://www.revistaplaneta.com.br.
Acesso em: 9 out. 2021. (adaptado)

Texto 2
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Disponível em: https://resumos.mesalva.com.
Acesso em: 9 out. 2021. (adaptado)

De acordo com a comparação das imagens, quais são os principais fatores causadores da poluição
atmosférica em regiões de clima mediterrâneo na Europa?

a) A atividade agrícola e a exploração do carvão mineral.
b) A exploração de petróleo e a extração de gás natural.
c) A implantação de indústrias e a atividade pecuária.
d) A locação de indústrias e a exploração de petróleo.
e) A exploração de gás natural e os cultivos agrícolas.

30) A característica principal do deslocamento das populações dos Pequenos Estados Insulares (PEIs),
como Kiribati e Tuvalu, é a impossibilidade de retorno das populações deslocadas e o questionamento
acerca da sobrevivência do Estado em razão do desaparecimento de um dos seus elementos essenciais, o
território.
ALLGAYER, Amanda et al. Refugiados Ambientais. Editora da Boa Vista. Disponível em: https://scholar.google.com. Acesso em: 22 out. 2021.

De que forma o aquecimento global tem intensificado a situação descrita no texto?
a) Incitando o movimento das placas tectônicas e a atividade vulcânica mundial.
b) Elevando as temperaturas médias do planeta e o nível de água dos oceanos.
c) Promovendo a ocorrência de chuvas ácidas e de fortes nevascas no Pacífico.
d) Diminuindo a frequência das queimadas naturais e do El Niño na Austrália.
e) Aumentando as barreiras naturais de corais e de pedras na Nova Zelândia.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
1) Durante uma aula prática no laboratório, um aluno observou uma célula eucarionte com auxílio de um
microscópio. Ele notou a presença de uma estrutura no citoplasma que continha diversos ribossomos
aderidos à sua parede externa.
A organela observada pelo aluno foi o:
a) lisossomo.
b) cloroplasto.
c) complexo golgiense.
d) retículo endoplasmático liso.
e) retículo endoplasmático rugoso.

2) A inalação de poeira com sílica está associada à ocorrência de silicose, doença que causa fibrose
pulmonar. Uma vez inaladas, as partículas de sílica depositam-se principalmente nos bronquíolos
respiratórios e alvéolos. Na fase inicial, as partículas de sílica induzem a formação de radicais livres. Esse
processo, se mantido pela persistência da inalação de partículas, amplia-se com a liberação de enzimas
proteolíticas. O resultado é o aumento incontrolado da proliferação de fibroblastos e da produção de
colágeno, com resultante fibrose intersticial.
FILHO, M. T.; SANTOS, U. P. Silicose. J. bras. pneumol., n. 32, maio 2006. Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 30 out. 2021. (adaptado)

No processo descrito, os lisossomos contribuem para o desencadeamento do sintoma crônico dessa
doença porque
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a) eliminam as mitocôndrias das células.
b) secretam substâncias tóxicas do organismo.
c) sintetizam proteínas que dificultam a troca gasosa.
d) liberam enzimas que destroem as células do pulmão.
e) produzem menor quantidade de ATP pela diminuição de oxigênio.
3) Os exercícios aeróbicos são aqueles que provocam o aumento do consumo de gás oxigênio como
consequência da maior necessidade energética. São exercícios mais leves e mais prolongados, em que a
duração dos movimentos é mais importante do que a intensidade.
Disponível em: https://drcarlosmattos.com.br. Acesso em: 30 out. 2021. (adaptado)

Para a realização desse tipo de exercício físico, é necessário que, nas células do corpo humano, ocorra
o(a):
a) entrada direta de glicose no ciclo de Krebs.
b) aumento da concentração de lactato nos músculos.
c) transporte de gás carbônico para os tecidos musculares.
d) transformação de piruvato em acetilcoenzima A na mitocôndria.
e) diminuição de gás oxigênio para economizar a produção de energia na mitocôndria.

4) Uma menina de Joinville, no norte de Santa Catarina, foi diagnosticada como uma das únicas portadoras,
no mundo, da deficiência combinada da fosforilação oxidativa 13, causada pela alteração do gene PNPT1.
A mutação ocasiona uma lesão no cérebro e compromete as funções motoras e cognitivas do portador. A
descoberta da doença ocorreu após inúmeros exames e laudos inconclusivos.
Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 30 set. 2021. (adaptado)

Uma consequência decorrente dessa alteração genética é o(a):

a) aumento do gasto de energia.
b) aumento de glicose no sangue.
c) diminuição da produção de ATP.
d) diminuição da produção de gás oxigênio.
e) aumento da quantidade de ácido lático.
5) A imagem a seguir mostra uma das etapas da divisão mitótica.

Essa etapa é a:
a) prófase, porque ocorre o crossing-over.
b) metáfase, pois mostra o alinhamento dos cromossomos.
c) telófase, pois ocorre o início da condensação dos cromossomos.
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d) interfase, devido ao início da deformação da membrana plasmática.
e) anáfase, pois os cromossomos estão se unindo para que as células sejam divididas.
6) Durante a aula de Biologia, o professor mostrou aos alunos as imagens a seguir, relacionadas à meiose.

Em seguida, o professor pediu a cinco alunos que identificassem a etapa na qual ocorre o crossing-over. As
respostas deles foram registradas na tabela a seguir.

Os alunos que acertaram foram:
a) I, apenas.
b) I, III e IV.
c) I, III e V.
d) II, apenas.
e) I, III, IV e V.
7) Dirce Soares, de 30 anos, e o esposo Julciano Martinelli, de 41 anos, foram pegos de surpresa depois do
nascimento do 4o filho. Isso porque Lucas Valentim Martinelli nasceu albino, uma alteração genética
considerada rara. O garoto, conforme foi dito pela família, é o único albino da cidade onde eles moram, Erval
Grande, no Rio Grande do Sul, que fica a cerca de 46 km de Chapecó, no oeste catarinense.
Disponível em: https://paisefilhos.uol.com.br. Acesso em: 8 out. 2021. (adaptado)

Na situação apresentada, Lucas nasceu albino porque o(a):
a) mãe e o pai são homozigotos recessivos em relação ao albinismo.
b) mãe e o pai são homozigotos dominantes em relação ao albinismo.
c) mãe e o pai são portadores do alelo recessivo em relação ao albinismo.
d) pai é heterozigoto e a mãe homozigota dominante em relação ao albinismo.
e) pai é homozigoto dominante e a mãe homozigota recessiva em relação ao albinismo.
8) No cultivo de plantas ornamentais, um recurso bastante utilizado para se obter espécimes com
características de interesse é a manipulação dos cruzamentos. Assim, pode-se obter plantas com
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determinado tamanho, cor de flor, tipo de fruto etc., como fez Mendel com as ervilhas-de-cheiro. No caso
dessa espécie, a flor pode ser púrpura (roxa) se a planta for homozigota dominante ou heterozigota, e branca
se a planta for homozigota recessiva.
Ao cruzar duas ervilhas-de-cheiro heterozigotas, poderão ser obtidas plantas com flores:
a) púrpuras, apenas.
b) rosas, apenas.
c) brancas, apenas.
d) púrpuras e rosas.
e) púrpuras e brancas.
9) Existem diversos fornecedores de lactase atuando no mercado, sendo que cada marca apresenta
diferentes perfis e padrões de qualidade. Para a escolha da enzima, deve-se levar em consideração o
processo de fabricação e as características desejadas para o produto. As condições de processamento
devem ser adaptadas de modo a manter a reação dentro da faixa de atividade ótima da lactase: entre 30 e
40 °C (pode variar em função do fabricante).
Disponível em: https://www.lcbolonha.com.br. Acesso em: 3 out. 2021. (adaptado)

É importante manter a temperatura da reação dentro da faixa de atividade ótima da lactase principalmente
porque um aumento significativo da temperatura pode:
a) evaporar parte da enzima.
b) acelerar a metabolização da enzima.
c) causar a desnaturação térmica da enzima.
d) aumentar a velocidade de reação da enzima.
e) neutralizar o pH do meio em que está a enzima.
10) A urease pode ser encontrada em bactérias, leveduras e plantas e serve como enzima catalisadora da
hidrólise da ureia. Dados sobre essa reação estão apresentados no gráfico a seguir.

Com o aumento da concentração de substrato, ocorre o(a):
a) redução da atividade enzimática.
b) redução da concentração de ureia.
c) redução da velocidade da hidrólise.
d) aumento da velocidade da hidrólise.
e) aumento da concentração de urease.
11) Considere que a reação a seguir ocorre em um sistema fechado.
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A+B→C+D
Nessa reação, 4,35 g da substância A e 12,7 g da B reagiram completamente, formando 3,75 g do produto
C e uma quantidade indeterminada do D.
De acordo com a Lei da Conservação da Massa, a massa obtida de produto D deve ser igual a:

a) 3,75 g.
b) 8,95 g.
c) 13,30 g.
d) 17,05 g.
e) 20,80 g.
12) A amônia é uma substância química muito utilizada em produtos agrícolas e de limpeza. Ela pode ser
obtida por meio da seguinte reação química.
Nitrogênio + Hidrogênio → Amônia
A tabela a seguir traz os resultados de massa obtidos durante um experimento de síntese de amônia.

Com base na Lei das Proporções Fixas, os valores que substituem as incógnitas x e y devem ser,
respectivamente,

a) 16 g e 34 g.
b) 40 g e 46 g.
c) 40 g e 58 g.
d) 84 g e 102 g.
e) 112 g e 136 g.
13) A reação de neutralização total consiste em reagir substâncias inorgânicas, como um ácido forte e uma
base forte, a fim de produzir sal e água, tornando o pH da solução final neutro. Um exemplo desse tipo de
reação é a neutralização do ácido sulfúrico com hidróxido de potássio, representada na equação química a
seguir.
H2SO4 + 2 KOH → K2SO4 + 2 H2O
A reação descrita no texto é classificada como uma reação de:

a) síntese.
b) pirólise.
c) fotólise.
d) dupla-troca.
e) simples-troca.
14) As reações inorgânicas de simples-troca, ou deslocamento, podem ser representadas pela seguinte
equação genérica.
A + BC → AB + C
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Um exemplo de reação que também possui essa classificação é:

a) 2 Ca(s) + O2(g) → 2 CaO(s)
b) 2 NaCl(l) → 2 Na(l) + Cl2(g)
c) Cl2(g) + 2 NaBr(aq) → 2 NaCl(aq) + Br2(l)
d) NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
e) 2 KCl(aq) + Fe(NO3)2(aq) → 2 KNO3(aq) + FeCl2(aq)
15) A ligação iônica ocorre entre os elementos metálicos da tabela periódica, que tendem a perder elétrons
(eletropositivos), e os não metais, que tendem a ganhar elétrons (eletronegativos). Um composto é
denominado iônico quando nele ocorre ao menos uma ligação iônica, sendo o cloreto de sódio (NaCl) e o
brometo de potássio (KBr) exemplos desse tipo de composto.
Os compostos iônicos citados no texto apresentam uma característica em comum, que é o(a):
a) baixa condutividade elétrica quando fundidos.
b) ponto de fusão e de ebulição elevados.
c) fase gasosa em condições ambiente.
d) baixa solubilidade em água.
e) intenso brilho metálico.
16) Uma das características dos compostos moleculares é que eles apresentam baixa condutividade elétrica
quando comparados a outros compostos. Por isso, vários deles são comumente utilizados como isolantes
elétricos.
Os compostos moleculares têm essa característica por causa do(a):

a) alto ponto de fusão e de ebulição.
b) atração eletroestática entre os íons.
c) ausência de elétrons livres em seus átomos.
d) tipo de polaridade das ligações entre seus átomos.
e) grande diferença de eletronegatividade entre seus átomos.

17) Na ficha de informações de segurança do ZnSO4, consta que esse sal não deve ser ingerido, inalado ou
colocado em contato com a pele, pois pode causar lesões graves.
O nome do sal citado no texto é:

a) fosfato de sódio.
b) cloreto de zinco.
c) cloreto de sódio.
d) sulfeto de zinco.
e) sulfato de zinco.

18) A nistatina + óxido de zinco é uma pomada que combina a ação antifúngica da nistatina e o efeito
cicatrizante do óxido de zinco para tratamento de assaduras. Apesar de ser de uso adulto e pediátrico, esse
medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.
Qual é a fórmula química do óxido mencionado no texto?
a) ZnO.
b) ZnCl2.
c) ZnSO4.
d) ZnCrO4.
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e) Zn(OH)2.

19) “À medida que os químicos foram sofisticando as teorias sobre propriedades elétricas, começaram a
melhorar os métodos de quantificar os dados. Até que chegou o momento em que havia mais de 50
elementos conhecidos − e era preciso organizá-los”, conta Guilherme Marson, professor do Instituto de
Química da Universidade de São Paulo (USP). “A tabela periódica é o instrumento mais poderoso para
trafegar das coisas materiais para o mundo das ideias químicas.”
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 29 out. 2021.

Atualmente, os períodos e as famílias dessa tabela estão organizados, respectivamente, de acordo com os
critérios de:
a) ordem decrescente de massa atômica e ordem crescente de número atômico.
b) ordem crescente de número atômico e propriedades químicas semelhantes.
c) propriedades biológicas semelhantes e distribuição eletrônica.
d) propriedades químicas dos elementos e ordem alfabética.
e) proporção encontrada na natureza e ordem alfabética.

20) A imagem a seguir mostra um fragmento da tabela periódica relacionado à família 1.

Esses elementos químicos formam a família dos:

a) halogênios.
b) calcogênios.
c) gases nobres.
d) metais alcalinos.
e) metais alcalinoterrosos.
21) Ainda que você more longe das antenas de telefonia celular, alguns fatores podem contribuir para que
o sinal 4G interfira na captação da TV Digital, incluindo o seu smartphone ou tablet. Isso acontece porque
muitos desses aparelhos também operam na faixa dos 700 MHz e, apesar de não causarem problemas em
grande parte dos casos, podem dificultar a captação de sinal das TVs que utilizam antenas internas.
Disponível em: https://www.techtudo.com.br. Acesso em: 6 out. 2021. (adaptado)

É afirmado no texto que uma das características da onda de 4G relacionadas à interferência dos celulares
nos televisores é o(a):

a) timbre.
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b) período.
c) amplitude.
d) velocidade.
e) frequência.
22) Uma pele bronzeada é uma característica desejada por muitas pessoas. Porém, é preciso ter cuidado,
pois tanto o uso de câmaras de bronzeamento como a exposição prolongada à luz solar podem causar
efeitos negativos à saúde, como queimaduras e aumento do risco de câncer de pele.
Os efeitos negativos à saúde causados por esses métodos de bronzeamento da pele estão relacionados,
principalmente, à radiação:

a) infravermelha, que tem frequência menor que a do espectro de luz visível.
b) infravermelha, que tem frequência maior que a do espectro de luz visível.
c) ultravioleta, que tem frequência menor que a do espectro de luz visível.
d) ultravioleta, que tem frequência maior que a do espectro de luz visível.
e) gama, que tem frequência menor que a do espectro de luz visível.

23) Durante o teste de um novo protótipo de trem para o transporte de passageiros, foi colocado um
obstáculo nos trilhos. A partir desse instante, o trem, que estava inicialmente a 144 km/h, começou a frear,
desacelerando conforme descrito no gráfico a seguir.

Ao analisar o gráfico conclui-se que, durante a frenagem, o trem percorreu:

a) 144 m.
b) 160 m.
c) 200 m.
d) 320 m.
e) 576 m.
24) Os gráficos a seguir correspondem, respectivamente, ao movimento dos carros A e B em uma pista
retilínea.

No instante t2, o movimento dos dois carros é caracterizado como:

a) uniforme.
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b) acelerado.
c) retardado.
d) retrógrado.
e) progressivo.
25) No alto de um prédio, em um dia sem vento, um rapaz abandona uma bola de tênis e a observa cair até
atingir o chão. Considere que a bola não sofreu desvio em sua trajetória e despreze os efeitos de resistência
causados pelo ar.
Durante a queda, o movimento da bola de tênis é uniformemente acelerado porque apresenta:

a) aceleração nula.
b) velocidade nula.
c) trajetória retilínea.
d) aceleração constante.
e) velocidade constante.
26) O clímax da exposição de maquetes piratas de determinada escola ocorreu quando um dos expositores
exibiu a potência e precisão de um dos pequenos canhões que sua maquete de navio ostentava. Nesse
momento, um dos canhões disparou uma pequena esfera de madeira para cima, de modo que, depois de
atingir uma altura máxima de 125 cm, ela retornou e caiu exatamente dentro do cano do mesmo canhão.
Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2.
Logo após o disparo do canhão, a velocidade inicial da esfera de madeira foi de:

a) 2,5 m/s.
b) 5,0 m/s.
c) 7,1 m/s.
d) 10,0 m/s.
e) 50,0 m/s.
27) Carlos foi com sua família ao mercantil para fazer compras. Quando estava lá, ele realizou dois
experimentos com dois carrinhos de compras, um cheio de compras e um vazio.
I - Ao empurrar os dois carrinhos com a mesma força, o carrinho vazio ganhou velocidade mais rapidamente
do que o carrinho cheio.
II - Ao aplicar uma força para empurrar o carrinho cheio, os pés de Carlos deslizaram alguns centímetros
para trás.
Os experimentos I e II demonstram, respectivamente, a:

a) Lei de Ação e Reação e a Lei da Inércia.
b) Lei da Inércia e a Lei de Ação e Reação.
c) Lei Fundamental da Dinâmica e a Lei da Inércia.
d) Lei Fundamental da Dinâmica e a Lei de Ação e Reação.
e) Lei de Ação e Reação e a Lei Fundamental da Dinâmica.
28) O guindaste de um porto aplicou uma força constante de 55 350 N para erguer um contêiner de 5,4
toneladas até determinada altura e, em seguida, colocá-lo a bordo de um navio. Considere a aceleração da
gravidade g = 10 m/s2.
A aceleração do contêiner durante a subida foi de:

a) 0,01 m/s2.
b) 0,25 m/s2.
c) 9,25 m/s2.
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d) 10,2 m/s2.
e) 92,5 m/s2.
29) Um atleta está participando de uma maratona de 42 km. Para isso, ele planeja acelerar lentamente até
atingir uma velocidade de 18 km/h quando chegar a 6 km de percurso e manter essa velocidade até
completar 32,1 km total de prova. Nos 9,9 km restantes, o atleta deseja usar sua energia para acelerar
novamente.
Se o atleta seguir esse plano, durante quanto tempo ele manterá uma velocidade constante ao longo da
maratona?
a) 41 min
b) 87 min
c) 105 min
d) 107 min
e) 127 min

30) Um software está sendo usado para coleta de dados de navegação de um protótipo de carro e
transforma essas informações em gráficos para análise de engenheiros. Em um dos testes de resistência
do protótipo, o software gerou o gráfico a seguir.:

De acordo com o gráfico, a equação horária do espaço no movimento do protótipo durante esse teste é:

a) S = 45 + 30 · t
b) S = 285 − 30 · t
c) S = 285 + 41 · t
d) S = −30 + 285 · t
e) S = −240 − 30 · t

MATEMÁTICA
1) Para calcular a área de uma figura, Carlos partiu de uma medida x, em cm, e chegou à expressão (2x +
11) × (2x – 11) após algumas manipulações algébricas.
Sabendo que a área dessa figura vale 168 cm2, qual é a expressão que fornece a medida inicial x utilizada
por Carlos?

a) 4x2 – 289 = 0
b) 4x2 – 121 = 0
c) 4x2 – 47 = 0
d) 4x2 – 44x – 47 = 0
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e) 4x2 – 44x + 121 = 0

2) Joana admira bastante a arte japonesa e entrou em um curso de origami para aprender um pouco mais.
Na primeira aula do curso, ela conheceu o origami do pássaro tsuru, indicado na imagem a seguir, que
simboliza o desejo por felicidade, saúde e boa sorte.

Esse origami foi feito a partir de uma folha de papel quadrangular e, durante a aula, Joana o construiu
utilizando uma folha quadrada de a cm de lado. Ao reproduzi-lo com sucesso, ela resolveu fazer
outro tsuru em casa a partir de uma folha de papel quadrada menor, cuja medida do lado é reduzida b cm
em relação à folha utilizada na aula.
A expressão que fornece a área da folha menor utilizada por Joana, em cm2, é

a) a2 + 2ab + b2
b) a2 – 2ab + b2
c) a2 – ab + b2
d) a2 – b2
e) a2 + b2
3) Considere a expressão algébrica (x + 2)2 – (x + 3) × (x – 3) – 4x.
Qual das alternativas a seguir apresenta a forma simplificada dessa expressão?

a) 13
b) –5
c) 6x – 5
d) –2x + 13
e) –6x + 13

4) Ao simplificar a fração algébrica

obtém-se:

a) 2x – 3y
b) 2x + 3y

c)

d)

e)

5) Em certa indústria, verificou-se que o custo mensal de produção é dado pela função C(x) = 1 500 + 500x,
em que x representa o número de peças produzidas no mês.
O gráfico da função que expressa o custo mensal de produção dessa indústria é:
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a)

b)

c)

d)

e)
6) Considere a função f: ¡ → ¡ expressa pela lei de formação f(x) = 2x – 4.
Qual dos gráficos a seguir representa a função f?
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a)

b)

c)

d)

e)

7) Uma relação Â: A → B é considerada função quando existe um, e apenas um, elemento correspondente
no conjunto contradomínio B para todo elemento do conjunto domínio A.
Com base na definição apresentada, qual dos gráficos a seguir é representativo de uma função f: ¡ → ¡?
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a)

b)

c)

d)

e)

8) Uma pessoa que possui um canal de vídeos em uma plataforma digital percebeu que o número de
visualizações dos seus vídeos estava em queda. Para reverter a situação, ela decidiu interagir mais com o
seu público, realizando enquetes, lives, entre outros. O gráfico a seguir mostra o resultado dessa decisão.
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Ao analisar o gráfico, essa pessoa identificou que a decisão tomada foi benéfica e que o número (y) de
visualizações dos seus vídeos ao longo dos meses (x) é expresso por meio de uma função f.
Dessa forma, quais são o domínio (D) e a imagem (Im) da função f?

a) D = {x ϵ ¡ ; 1 ≤ x ≤ 9}; Im = {y ϵ ¡ ; 5 ≤ y ≤ 20}
b) D = {x ϵ ¡ ; 1 ≤ x ≤ 9}; Im = {y ϵ ¡ ; 5 ≤ y ≤ 25}
c) D = {x ϵ ¡ ; 1 ≤ x ≤ 9}; Im = {y ϵ ¡ ; 5 ≤ y ≤ 30}
d) D = {y ϵ ¡ ; 5 ≤ y ≤ 25}; Im = {x ϵ ¡ ; 1 ≤ x ≤ 9}
e) D = {y ϵ ¡ ; 5 ≤ y ≤ 30}; Im = {x ϵ ¡ ; 1 ≤ x ≤ 9}

9) Para a travessia de um rio de margens paralelas, foi solicitada a construção de uma ponte. Para calcular
o comprimento da ponte a ser construída, dois engenheiros estabeleceram três marcos físicos nas margens
desse rio, conforme mostrado na figura a seguir.

Os marcos A e B são extremos de um segmento de 30 m traçado paralelamente a uma das margens do rio,
e o marco C foi determinado mirando-se a margem oposta a partir do marco A sob um ângulo de 90°. Após
a marcação do marco C, um dos engenheiros mediu o ângulo
60°.

com um instrumento preciso e obteve

Caso necessário, utilize
Nessas condições, qual será o comprimento da ponte

a) 51 m
b) 26 m
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, aproximadamente?

c) 21 m
d) 17 m
e) 15 m

10) Um pintor foi contratado para renovar a pintura de uma chácara. Percebendo que não alcançaria
algumas partes mais altas, ele decidiu utilizar uma escada articulada de 2 m de comprimento e de ângulo
de abertura igual a 30°, conforme indica a figura a seguir.

Se necessário, utilize sen (15°) = 0,26, cos (15°) = 0,97 e tg (15°) = 0,27.
Quando a escada está aberta em seu ângulo de abertura máximo, a altura dela, em metro, é:

a) 0,52.
b) 0,54.
c) 1,94.
d) 2,00.
e) 2,08.

11) Para facilitar a circulação de pessoas, uma academia resolveu reposicionar os seus aparelhos de
ginástica a uma distância mínima de 2 m entre eles. A figura a seguir está fora de escala e ilustra a vista
superior atual de uma parte dessa academia, em que os pontos A, B, C e D representam as posições de
quatro aparelhos.

A distância entre dois dos quatro aparelhos não atende à medida desejada, por isso um deles será
reposicionado.
Quais são esses aparelhos e qual a distância atual entre eles, nessa ordem?

a) A e D; 0,60 m
b) A e D; 1,67 m
c) B e D; 0,60 m
d) B e D; 1,67 m
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e) B e D; 1,80 m

12) Para evitar a queda de um poste elétrico, foram utilizados cabos de sustentação presos ao topo do poste
e a duas árvores próximas como medida provisória, de maneira a manter o poste perpendicular ao solo,
conforme indica a figura a seguir.

Sabe-se que as fixações dos cabos nas árvores foram realizadas a 1 m do solo. Considerando as medidas
indicadas na figura, qual é a altura do poste em relação ao solo?

a) 5 m
b) 6 m
c) 7 m
d) 13 m
e) 36 m

13) Sabendo que x1 e x2 são as raízes da equação 4x2 = 9, qual o valor da expressão

?

a) 0
d)
b)
e)
c)

14) Segundo a Federação Internacional de Futebol (FIFA), um campo de futebol é um terreno retangular
marcado com linhas contínuas. Essas linhas são parte integrante das áreas que delimitam. As duas linhas
de marcação mais compridas são denominadas linhas laterais, enquanto as duas mais curtas são
denominadas linhas de baliza.
Disponível em: https://www.fpf.pt. Acesso em: 27 out. 2021. (adaptado)

Considere que certo campo de futebol possui 370 m de perímetro e 8 250 m 2 de área. Dessa forma, a
medida, em metro, das linhas laterais desse campo é:

a) 50.
b) 75.
c) 110.
d) 125.
e) 165.
15) Um projétil foi construído por um grupo de alunos e lançado algumas vezes como teste para uma
competição. Durante um dos testes, a trajetória seguida pelo projétil foi descrita pela função h(x) = –0,1x2 +
12x, em que h representa a altura e x representa a distância atingida pelo projétil, ambas medidas em metro.
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Para melhor estudar a trajetória seguida pelo projétil, o grupo de alunos construiu o gráfico da função que a
descreve em um plano cartesiano.
Considerando que o gráfico foi construído corretamente, quais as abscissas dos pontos em que o gráfico
toca o eixo x?

a) 0; 1 440,0
b) 0; 144,0
c) 0; 120,0
d) –0,1; 12,0
e) –0,1; 1,2

16) Uma pessoa possui um terreno retangular de 1 500 m2 de área e pretende cercá-lo. Para isso, ela mediu
as dimensões do terreno e percebeu que a lateral mede 20 m a mais que a frente. Dessa forma, qual a
medida da lateral do terreno dessa pessoa?

a) 20 m
b) 30 m
c) 50 m
d) 70 m
e) 80 m

17) No ano de 2021, diversos itens da cesta básica ficaram mais caros. Considere que, em certa região, o
preço de um item da cesta básica era de R$ 10,00 no início do 1 o trimestre de 2021 e que sofreu aumentos
sucessivos de 5%, 10% e 15% ao longo desse trimestre. Nessas condições, ao final do 1o trimestre de 2021,
o preço aproximado desse item era de:

a) R$ 13,00.
b) R$ 13,28.
c) R$ 18,98.
d) R$ 33,00.
e) R$ 37,50.

18) Para reformar uma casa de campo, uma pessoa tomou um empréstimo de R$ 25 000,00 a uma taxa de
juros compostos de 1,2% ao mês. O montante final foi dividido em 36 parcelas mensais de mesmo valor.
Utilize (1,012)36 = 1,536. Considerando que essa pessoa quitará a dívida sem nenhuma antecipação, o valor
aproximado de cada parcela mensal será de:

a) R$ 833,33.
b) R$ 994,44.
c) R$ 1 066,67.
d) R$ 1 688,89.
e) R$ 1 761,11.

19) Benício e Paulo são sócios de uma recém-inaugurada loja de games. Para a abertura da loja, Benício
investiu R$ 6 000,00, e Paulo, R$ 5 000,00. Após um mês da inauguração, a sociedade apresentou lucro de
R$ 1 650,00, e os dois sócios decidiram dividi-lo em partes proporcionais ao valor investido por cada um
deles. Qual o valor da parcela que caberá ao Paulo?

a) R$ 275,00
b) R$ 375,00
c) R$ 750,00
d) R$ 825,00
e) R$ 900,00
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20) Uma professora de Matemática levou para uma aula um mapa do Brasil na escala 1 : 21 640 000 e
desafiou os seus alunos a encontrarem a distância de leste a oeste do Brasil em quilômetro sabendo que
nesse mapa essa distância vale 20 cm. Veja, na tabela a seguir, a resposta dada por cinco alunos.

O aluno que respondeu ao desafio corretamente foi o:

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
21) Um turista estava tentando descobrir as distâncias entre três pontos turísticos A, B e C, no entanto
conhecia apenas a distância entre os pontos A e B, que vale 175 m. Ele não sabia a escala do mapa nem
possuía instrumento de medição para identificá-la, mas percebeu que o triângulo de vértices nos pontos
turísticos A, B e C é semelhante ao triângulo DEF, apresentado a seguir.

Com base nessas informações, qual a distância entre os pontos turísticos A e C?

a) 78 m
b) 90 m
c) 455 m
d) 546 m
e) 630 m

22) Em determinada hora do dia, as sombras de um prédio e de uma torre instalada no topo deste estavam
conforme a figura a seguir.
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Se o prédio possui 12 m de altura, a que altura do solo está o topo da torre?

a) 72 m
b) 60 m
c) 42 m
d) 40 m
e) 28 m
23) Dos 30 000 participantes de um evento on-line, 15 000 tinham menos de 30 anos, 12 000 tinham de 30
a 60 anos e o restante tinha mais de 60 anos. Selecionando ao acaso um participante desse evento,

qual a probabilidade de que ele tenha mais de 60 anos?
a) 10%
b) 11%
c) 20%
d) 25%
e) 90%
24) Em jogos de RPG (Role-Playing Game), os jogadores lançam dados frequentemente para verificar se
obterão sucesso ou fracasso em uma ação. Em certo sistema de RPG, as regras eram baseadas no
lançamento de um dado de 20 faces numeradas de 1 a 20 e, para obter sucesso em uma ação, um jogador
deveria lançar o dado, adicionar ao resultado obtido um bônus de 5 unidades e, assim, obter um resultado
igual ou superior a 17. Caso contrário, o jogador obteria fracasso na ação. Nessas condições, qual a
probabilidade de um jogador obter sucesso em uma ação?

a) 15%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
e) 45%

25) Considere os números reais apresentados a seguir.

Qual das alternativas a seguir apresenta esses números em ordem crescente?

a)
b)
41

c)

d)
e)

26) Observe a reta numérica a seguir, em que os números reais

e

estão

representados por pontos.

Os pontos A, B, C e D correspondem, nessa ordem, aos números:

a)
b)
c)

d)

e)

27) A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 000 000 m/s, enquanto a velocidade do som,
em condições normais de pressão e com temperatura próxima de 0 °C, é de aproximadamente 330 m/s.
Em notação científica, a razão entre a velocidade do som e a velocidade da luz, nessa ordem e medida em
m/s, é:

a)
b)
c) 1,10 × 10–6
d) 1,10 × 104
e) 1,10 × 108

28) De acordo com análises, pesquisadores constataram que o diâmetro do vírus da covid-19 varia de 50 a
140 nanômetros. Quando comparado ao diâmetro do Mimivírus – um dos maiores vírus já conhecidos pelo
homem, o menor diâmetro do vírus da covid-19 equivale a um oitavo.
Disponível em: https://www.news-medical.net. Acesso em: 1 nov. 2021. (adaptado)

Considere que 1 nanômetro (nm) equivale a 10–9 m. Em notação científica, qual o comprimento do diâmetro
do Mimivírus?
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a) 4 × 10–11 m
b) 4 × 10–7 m
c) 4 × 10–2 m
d) 4 × 102 m
e) 4 × 107 m

29) A figura a seguir representa a vista superior de uma parte de um bairro, em que as ruas Tales,
Pitágoras e Bhaskara são paralelas.

Qual é a medida do menor ângulo formado entre as ruas Bhaskara e Euclides?

a) 12°
b) 36°
c) 58°
d) 62°
e) 84°

30) Observe a figura a seguir, em que as retas r e s são paralelas entre si.

Quanto vale a medida α?

a) 10°
b) 40°
c) 80°
d) 120°
e) 140°
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