
Nome: _______________________________________________________________

Nº de Inscrição:

REDAÇÃO, PORTUGUÊS, INGLÊS,  
FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA,   

BIOLOGIA, HISTÓRIA e GEOGRAFIA

TIPO DE PROVA: A
Instruções

1. Escreva o seu nome e o seu número de inscrição neste caderno.

2. Verifique se a folha de respostas está perfeita, confira o seu número de 
inscrição e assinale o tipo de prova A.

3. Verifique se a folha de redação está perfeita e confira o seu número de 
inscrição.

4. Transcreva, com tinta azul ou preta, as alternativas escolhidas para a 
folha de respostas, sem cometer rasuras.

5. Terminada a prova, entregue a folha de respostas, a folha de redação e 
o caderno de questões ao fiscal.

6. Após o ínicio da prova, é de uma hora a permanência mínima do candidato 
na sala. A duração da prova é de 4 horas, incluindo a passagem das 
respostas para a folha de respostas.
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REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos da coletânea, redija um texto dissertativo com 
coesão e coerência, obedecendo aos padrões da norma culta escrita. O seu texto 
deve apresentar título.

Texto I

Nossas escolhas têm relação com as escolhas que outras pessoas fazem. 
Estamos sempre imersos em contextos sociais que nos influenciam e 
que orientam nossas ações individuais. Quando você diz que gostou de 
um filme, que escolheu um candidato ou que prefere uma certa marca 
de tênis, você está se orientando subjetivamente pela ação de outros 
indivíduos.

Igor Machado, Henrique Amorim, Celso Barros, cientista sociais

Texto II

Por “ação” se designará toda a conduta humana, cujos sujeitos vinculem 
a esta ação um sentido subjetivo [pessoal]. Tal comportamento pode ser 
mental ou exterior. O termo “ação social” será reservado à ação cuja 
intenção fomentada pelos indivíduos envolvidos se refere à conduta de 
outros, orientando-se de acordo com ela. 

Max Weber, cientista social (1864-1920)

Texto III

Charge de Marino, disponível em https://flaviochaves.com.br
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

01.  __________________________________________________________________

02.  __________________________________________________________________

03.  __________________________________________________________________

04.  __________________________________________________________________

05.  __________________________________________________________________

06.  __________________________________________________________________

07.  __________________________________________________________________

08.  __________________________________________________________________

09.  __________________________________________________________________

10.  __________________________________________________________________

11.  __________________________________________________________________

12.  __________________________________________________________________

13.  __________________________________________________________________

14.  __________________________________________________________________

15.  __________________________________________________________________

16.  __________________________________________________________________

17.  __________________________________________________________________

18.  __________________________________________________________________

19.  __________________________________________________________________

20.  __________________________________________________________________
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

21.  __________________________________________________________________

22.  __________________________________________________________________

23.  __________________________________________________________________

24.  __________________________________________________________________

25.  __________________________________________________________________

26.  __________________________________________________________________

27.  __________________________________________________________________

28.  __________________________________________________________________

29.  __________________________________________________________________

30.  __________________________________________________________________

31.  __________________________________________________________________

32.  __________________________________________________________________

33.  __________________________________________________________________

34.  __________________________________________________________________

35.  __________________________________________________________________

36.  __________________________________________________________________

37.  __________________________________________________________________

38.  __________________________________________________________________

39.  __________________________________________________________________

40.  __________________________________________________________________
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PORTUGUÊS

Textos para as questões de 01 a 06

Texto I

 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08

09 
10 
11 
12 
13 
14

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21

22 
23 
24 
25 
26

 
Discurso e significação 

 A denotação depende da apreensão mais geral e imediata 
de um discurso. A conotação depende dos valores que se podem 
depreender de um discurso concreto, produzido por um locutor 
concreto em uma situação concreta. Os dois fenômenos (denotação 
e conotação) são conjugados na medida em que o locutor, consciente 
ou inconscientemente, pode veicular nas entrelinhas de seu discurso 
certos sentidos, e na medida em que o ouvinte pode captar esses 
sentidos de modo também consciente ou inconsciente.
 Tudo isso significa que é impossível estabelecer-se um único 
sentido para um discurso. Um discurso é feito por um locutor real 
que, independentemente de sua vontade, se projeta nele. Sob este 
ponto de vista, a tarefa do ouvinte não é simplesmente acreditar 
naquilo que é dito, mas descobrir o que existe por trás daquilo que 
é dito.
 Passemos agora à ref lexão sobre outro problema de 
significação. Vamos retomar o fenômeno da denotação e a ideia 
de que o locutor utiliza sua língua de modo a poder expressar, no 
mais alto grau possível, sua posição diante da realidade criada 
pelo discurso. Chamamos de estilo individual a essa articulação 
específica que cada locutor faz de sua língua, a fim de que ela 
satisfaça sua necessidade de expressão.
 O fenômeno da denotação, assim, reside na possibilidade de 
as palavras, num discurso, apresentarem um significado geral para 
todos os que usam a mesma língua. No entanto, dada a necessidade 
de expressão do locutor, este pode formular uma articulação mais 
específica e dar uma fisionomia mais individual a seu discurso.

Adaptado de Marisa Lajolo, Hakira Osakabe, Platão Savioli 

 



pág. 6Prova Tipo A

Texto II
01 
02 
03 
04 
05

CONOTAÇÃO – parte do sentido de uma palavra que não corresponde 
à significação stricto sensu, ou seja, ao valor representativo como 
símbolo de um elemento do mundo biossocial, mas corresponde à 
capacidade da palavra de funcionar para uma manifestação psíquica 
ou apelo. 

Joaquim Mattoso Câmara

Questão nº 01

Assinale a alternativa correta.

a) Os textos pertencem ao mesmo gênero discursivo do dicionário, fato bem 
exemplificado pelo Texto I.

b) A articulação entre linguagem verbal e visual no Texto II permite que ele 
seja um bom exemplo da própria definição de linguagem que exprime.

c) O efeito de humor nos dois textos está muito mais relacionado ao que não 
é dito do que ao que é efetivamente expresso na linguagem verbal.

d) Os dois textos usam linguagem referencial para definir objetivamente 
fenômenos linguísticos sobre a significação das palavras.

e) A linguagem subjetiva do Texto I permite sua classificação como descritivo, 
uma vez que o emprego das palavras indica a presença exclusiva desse tipo 
textual.

Questão nº 02

Assinale a alternativa correta sobre o Texto I.

a) Os parênteses (linhas 04 e 05) servem para introduzir correção sobre o que 
é afirmado no texto anteriormente ao emprego dos sinais de pontuação.

b) A expressão na medida em que (linha 05) pode ser substituída por 
“à medida que”, sem prejuízo para o sentido do texto e para a correção 
gramatical.

c) Tudo isso (linha 09) é expressão que atua na coesão textual, com valor 
semântico de resumir uma série de conteúdos expostos no 1º. parágrafo.

d)  A partícula se (linha 11) possui o mesmo significado gramatical daquele 
presente em “Se ele ficar, eu não fico”.

e) Na expressão por trás (linha 13), a grafia da palavra trás também pode ser 
“traz”, sem prejuízo para a correção ortográfica do texto. 
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Questão nº 03

Leia as afirmações abaixo sobre o Texto II.

 I. A primeira parte da definição é negativa. Após essa definição é que o 
significado da palavra é de fato explicitado.

 II. A primeira parte da definição da palavra corresponde ao que se entende 
por denotação. 

 III. Subentende-se que manifestação psíquica se refere também a significados 
de natureza subjetiva.

Assinale a alternativa correta.
a)  As afirmações I e II estão corretas.
b)  As afirmações II e III estão corretas.
c)  As afirmações I e III estão corretas.
d)  Todas as afirmações estão corretas.
e)  Nenhuma das afirmações está correta.

Questão nº 04

Assinale a alternativa que corretamente exemplifica o fenômeno explicado no 
Texto II.
a)  Ele é o cabeça da revolução.
b)  Doía-lhe muito a cabeça naquela tarde.
c)  Os frutos da árvore já estão maduros.
d)  A margem esquerda do rio era coberta por densa f loresta.
e)  A doçura da fruta incomodou a moça.

Questão nº 05

Assinale a alternativa correta.
a)  No Texto II, a conjunção mas (linha 03) poderia ser corretamente substituída 

por “porque” sem prejuízo para os significados expressos na textualidade.
b)  A expressão ou seja empregada no Texto II tem como função corrigir o 

que é afirmado anteriormente ao seu emprego.
c)  No Texto I, o pronome este (linha 25) refere-se ao trecho um significado 

geral para todos os que usam a mesma língua, presente anteriormente 
no mesmo parágrafo.

d) Há no Texto I emprego de verbos na 1ª. pessoa do plural com objetivo de 
incluir os leitores nas considerações que didaticamente são apresentadas.

e)  A linguagem empregada no Texto I adota exclusivamente verbos na 3ª. 
pessoa do singular e marcas de impessoalidade.
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Questão nº 06

Assinale a alternativa com a relação sinonímica correta sobre palavras do Texto I.

a)  apreensão (linha 01) = pressão

b)  depreender (linha 03) = deduzir

c)  veicular (linha 06) = vincular

d)  articulação (linha 19) = resumo

e)  fisionomia (linha 26) = paragrafação

Questão nº 07

  Modinha para violão

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

v. 5

v. 6

v. 7

v. 8

v. 9

v. 10

v. 11

v. 12

v. 13

Há quinze anos passado
Maria a que estende roupa na janela
Tinha um marido que ficou soldado

Gotas de sombra amarela
Dançam no olhar de distância
Aquele homem sim gostava dela

Trazia todo o ordenado
Ela desrecalcava privações da infância
Ele ficava achado

Seu coração se aperta em ânsia
Perdido o bem-estar de um destino cortado

Maria cujo olhar é feito de distância
Tinha um marido que ficou soldado

Julieta Barbara (1908-2005)
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A partir da leitura do poema da escritora e artista visual modernista Julieta 
Barbara, assinale a alternativa correta.

a)  Marcado por uma demagogia idealizante, o poema narra a constante luta 
de classes entre as camadas proletárias da sociedade brasileira dos anos 
1930 e a elite econômica e cultural da mesma época. Por isso, encontramos 
a palavra soldado no v. 13. 

b)  A escritora Julieta Barbara vai na contramão das tendências modernistas 
da época de publicação do seu livro Dia garimpo. Dessa forma, o poema 
“Modinha para violão” se exime de aproximar o discurso poético da 
vida cotidiana, deixando de lado, igualmente, imagens da nacionalidade 
brasileira. 

c)  Os versos Trazia todo o ordenado (v. 7) e Maria a que estende roupa 
na janela (v. 2) são construções poéticas tipicamente decadentistas. Podem, 
por conseguinte, ser aproximadas do universo poético rebuscado de autores 
como Cruz e Sousa ou Alphonsus de Guimaraens. 

d)  Em uma linguagem poética da qual estão ausentes marcas retóricas 
parnasianas e simbolistas, o poema aborda, com concisão, o drama de 
um relacionamento amoroso que, por algum motivo, foi interrompido. O 
verso Perdido o bem-estar de um destino cortado (v. 11) corrobora esta 
interpretação. 

e)  O título do poema é um sinal marcante do quanto Julieta Barbara pode ser 
considerada uma das vozes autorais mais marcantes do período literário 
conhecido como Trovadorismo. Todas as características de uma cantiga de 
escárnio estão presentes no poema da autora. 

Questão nº 08

Este ano comemora-se o centenário da Semana de 22. Sobre o Modernismo e a 
Semana de 22, considere as seguintes afirmações:

 I. Ocorrida na cidade de São Paulo, a Semana de 22 teve como uma das suas 
principais consequências e méritos contribuir para uma renovação nas 
letras e artes brasileiras. 

 II. Autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, 
Ronald de Carvalho, assim como as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do 
Amaral estiveram, direta ou indiretamente, envolvidos com o grupo que 
organizou a semana de 1922. 

 III. Um dos principais objetivos do Modernismo brasileiro, em especial na sua 
primeira fase, consistiu em estabelecer como pauta de debate o tema da 
identidade nacional brasileira. 
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Assinale a alternativa correta.

a)  As afirmações I e II estão corretas.
b)  As afirmações I e III estão corretas. 
c)  As afirmações II e III estão corretas.
d)  Todas as afirmações estão corretas.
e)  Nenhuma das afirmações está correta. 

Questão nº 09

Sobre o Arcadismo, indique a alternativa correta.

a)  Não obstante a literatura árcade seja associada à linguagem da poesia, é 
importante destacar ao menos um relevante romance árcade: Dom Casmurro, 
de Machado de Assis. 

b)  Poetas da intensa vida urbana, marcados pelo elogio da Revolução Industrial, 
os escritores árcades escreveram odes ao capitalismo. 

c)  O “carpe diem”, o bucolismo, e a inf luência da literatura da Antiguidade 
Clássica são alguns dos traços marcantes dessa escola literária. 

d)  Avessos ao Iluminismo, os poetas árcades deram continuidade aos paradoxos 
e rebuscamentos da escola literária conhecida como Barroco. 

e)  Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões, é o maior representante do gênero 
épico dentro da poesia árcade brasileira. 



pág. 11 Prova Tipo A

INGLÊS

Read the text and answer questions 10 to 13:

Lady Gaga helps Liza Minnelli in admirable display of 
friendship at the Oscars: ‘I got you’

Lady Gaga had Liza Minnelli’s back as they presented the award for best picture.

March 28, 2022, 12:20 PM -03
By Lindsay Lowe

People are calling Lady Gaga “a class act” for the way she supported Liza 
Minnelli at the Oscars. The “Chromatica” singer, 36, and the legendary 
“Cabaret” star, 76, took the stage together to present the final award of 
the night: best picture, which went to “CODA.”
“You see that? The public, they love you,” Lady Gaga told Minnelli after 
the crowd gave Minnelli a standing ovation.

Neilson Barnard / Getty Images

“You know how I love working with legends,” the “House of Gucci” star 
continued, “and I’m honored to present the final award of the evening with 
a true show business legend.”
“Oh, my baby!” Minnelli interjected, looking fondly at her co-presenter.
Lady Gaga also noted that Minnelli is celebrating the 50th anniversary of 
“Cabaret,” the film that earned her an Oscar for best actress. 

A moment later, when Minnelli appeared to have a little trouble reading the 
teleprompter, Lady Gaga had her back, helping her finish her line. “We’re 
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going to tell you who the nominees are right now,” Lady Gaga said with a 
smile. Then she leaned down to Minnelli and whispered, “I got you.”
“I know,” Minnelli was heard whispering back. “Thank you.”
During their segment, Lady Gaga also sang a few bars of “Willkommen” 
from “Cabaret.”
Minnelli beamed up at the singer and said, “I’m so happy to be here 
and especially with you. I’m your biggest fan.” Social media lit up with 
appreciation for this sweet moment between the two singers.

Retrieved from: https://www.today.com/popculture/awards/lady-gaga-liza-minnelli-
oscars-2022-present-best-picture-rcna21816 on April 6th, 2022.

Questão nº 10
The second title of the text mentions that “Lady Gaga had Liza Minnelli’s 
back”. What does that mean?
a) Lady Gaga was trying to substitute Liza Minelli.
b)  Liza Minelli asked Lady Gaga to help her go to the restroom.
c)  Lady Gaga gave her back to Liza Minelli.
d)  Lady Gaga was trying to protect or help Liza Minelli. 
e)  Liza Minelli gave her back to Lady Gaga.

Questão nº 11
Paragraph 1 mentions that “People are calling Lady Gaga “a class act” for the 
way she supported Liza Minnelli at the Oscars.” Considering the meaning of 
the expression in bold and italics, indicate which of the alternatives below does 
NOT represent a synonym to the expression:
a)  role model
b)  inept
c)  impressive
d)  one of a kind
e)  model of excellence

Questão nº 12
Lady Gaga felt she needed to help Liza Minelli...
a)  because Minelli was in a wheelchair.
b)  because Liza Minelli had forgotten the envelope with the names of the 

nominees.
c)  because Liza Minelli was having problems with the teleprompter.
d)  because Liza Minelli fell on the way to the stage.
e)  because Minelli forgot her lines.
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Questão nº 13
 What made the moment between Lady Gaga and Liza Minelli so sweet?
a)  The fact that Gaga and Minelli are both legendary.
b)  Liza Minelli and Lady Gaga, both Oscar winners, announcing the award 

for best picture.
c)  Minelli declaring that she was a fan of Gaga’s.
d)  Lady Gaga declaring her appreciation for Liza Minelli and Minelli retributing 

all the love and care she received from Gaga.
e)  Gaga saying how much she enjoyed being with Minelli on stage.

Questão nº 14
 Read the comic strip below and select the correct alternative:

Retrieved from: https://twitter.com/calvinn_hobbes/status/1257905477121384448  
on April 6th, 2022.

According to Calvin’s dad, being a grown-up is tough...
a) once there’s no real fun in exercising when it’s supposed to be quantified and 

analyzed, besides not being paid. 
b) since you cannot play all day long.
c) because there’s always a cruel boss asking you to quantify stuff.
d) once it’s impossible to enjoy something you don’t do for pleasure.
e) since you are not allowed to do things the way you want to.
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Text 2 will enable you to answer questions 15 and 16:

The Wanted singer Tom Parker dies from brain cancer aged 33
Pop star who was diagnosed with a tumor in 2020 had ‘infectious smile 

and energetic presence’, says his wife

Tom Parker pictured in November 2021.  
Photograph: Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock

Tom Parker, a singer with The Wanted, has died aged 33 from brain cancer.
His wife, Kelsey, said on Instagram: “It is with the heaviest of hearts that 
we confirm Tom passed away peacefully earlier today with all of his family 
by his side. Our hearts are broken, Tom was the center of our world and 
we can’t imagine life without his infectious smile and energetic presence.”
She said she and Parker’s family were “truly thankful for the outpouring 
of love and support” he had received after the diagnosis of an inoperable 
brain tumor in October 2020.
He is also survived by the couple’s two children, Aurelia, two, and Bodhi, 
one.
Parker was one of five endearingly high-energy members of The Wanted, 
who became one of the most popular British boybands in a generation. 
Their debut 2010 single, the anthemic All Time Low, reached No 1, as did 
Glad You Came in 2012.
Before going on hiatus in 2014, they had six other UK Top Five songs, 
including the dance-pop hits Walks Like Rihanna, Chasing the Sun and 
Lightning, all of which brought a boisterous British personality to the 
EDM-laced pop of the era.
His four bandmates paid tribute to Parker, calling him “our brother” and 
saying: “Words can’t express the loss and sadness we feel. Always and 
forever in our hearts.”
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In 2021, Parker fronted a documentary for Channel 4’s Stand Up to Cancer 
strand, following his life with his family as he underwent treatment. He 
announced in November that his tumor was stable, and he was able 
to perform on select nights of The Wanted’s tour of UK arenas earlier 
this month after the group’s reunion in 2021, but his condition suddenly 
deteriorated.
His memoir, Hope, will be published in July after its announcement earlier 
this month. He described it as “about finding hope in whatever situation 
you’re dealt, and living your best life no matter what”.
Outside the band, he played Danny Zuko in a touring production of the 
musical Grease, and also appeared on talent shows The Jump and 
Celebrity MasterChef.
Among those also paying tribute to Parker was Martin Kemp, who said 
“your bravery, your fight and your spirit will never be forgotten”.

Retrieved from: https://www.theguardian.com/music/2022/mar/30/the-wanted-singer-tom-
parker-dies-from-brain-cancer-aged-33 on April 6th, 2022.

Questão nº 15

There are three terms in bold along the text (passed away, boisterous, 
underwent). Respectively, indicate the alternative that brings the correct 
synonyms to each of them:

a)  pass – exuberant – go on
b)  go out – stormy – be included
c)  drop – quiet – quit
d)  decease – noisy – stop 
e)  die – turbulent – be submitted to something

Questão nº 16

Among the sentences below, select the one that is FALSE, according to the text:

a)  In 2021, Parker fronted a documentary for Channel 4.
b)  Parker and The Wanted reached #1 hit with Glad You Came in 2010.
c)  Outside the band, Parker played Danny Zuko in a touring production of the 

musical Grease.
d)  The singer is survived by his two children, Aurelia, two, and Bodhi, one.
e)  Tom Parker, a singer with The Wanted, died aged 33 from brain cancer.
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FÍSICA

Questão nº 17

Departamento de Defesa dos EUA, 6 de março de 2018. In. FGM-148 Soldado do Exército 
dos EUA lançando míssil antitanque Javelin. Disponível em: http://blog.livedoor.jp/

ippikiwakazou 

O míssil antitanque Javelin, do sistema de defesa aéreo portátil, tem como 
país de origem os Estados Unidos da América (EUA) a apresenta-se como 
uma das maiores novidades da guerra entre Rússia e Ucrânia. Com uma 
ogiva de aproximadamente 3,0 kg, inteiramente auto guiada, o míssil tem 
sido chamado como a arma que o soldado “atira e esquece”, posto que a 
própria ogiva “procura” o alvo anteriormente marcado e o destrói de forma 
definitiva. O tubo lançador e a unidade de controle formam um conjunto 
de massa aproximada 21 kg e pode ser montado sobre um veículo não 
tripulado ou mesmo colocado sobre os ombros do atirador.
Em uma situação hipotética, o míssil efetua um lançamento horizontal, 
montado sobre uma base que não lhe oferece atrito. Considerando-
se os dados do primeiro quadro como determinantes da velocidade de 
saída da ogiva do tubo, pode-se afirmar que, imediatamente após o tiro, 
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o conjunto tubo / unidade de controle recua com velocidade de módulo 
aproximadamente igual a

a) 10 m/s.

b) 20 m/s.

c) 30 m/s.

d) 40 m/s.

e) 50 m/s.

Questão nº 18

Com formato de um triângulo equilátero, três resistores elétricos foram dispostos 
como mostra a figura a seguir. Sem que exista uma diferença de potencial entre 
os terminais desses resistores, nenhuma corrente elétrica fluirá sobre este curioso 
circuito elétrico. 

Considere que uma bateria de 8 V tenha sido conectada entre as extremidades 
de uma das resistências elétricas. O valor da corrente elétrica que passa por essa 
bateria é igual a 

a) 2,0 A.

b) 4,0 A.

c) 3,0 A.

d) 5,0 A.

e) 1,0 A.
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Questão nº 19

A estrela mais próxima do Sol é chamada de Alfa Centauri. Um sinal de rádio 
emitido do planeta Terra em direção Alfa Centauri levaria um tempo, em anos, 
até chegar a essa estrela de, aproximadamente,

Considerar: 
Distância de Alpha Centauri até a Terra = 4,2·1013 km 
Velocidade de propagação da luz no vácuo = 3·108 m/s 

Um ano = 3,1·107 s

a) 3,5.
b) 4,5.
c) 5,6.
d) 8,0.
e) 8,8.

Questão nº 20

O esquema acima retrata a situação de um jovem empreendedor que deseja 
pendurar, em equilíbrio, no teto de sua academia uma Punching Ball maciça 
E. Ele utiliza dois fios inextensíveis e de massas desprezíveis que formam os 
ângulos α e β, conforme o desenho. O módulo do campo gravitacional local 
vale g = 10 m/s2 e são fornecidos senα = 0,60 e tgβ = 0,50. Sabe-se ainda que 
o módulo da força de tração sobre o fio A vale TA = 100 N. Com os dados 
oferecidos, auxilie o jovem a determinar o valor da massa de E e do módulo da 
força de tração no fio B. 
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Indique a alternativa correta dos valores encontrados em kg e N, respectivamente. 

a) 9,0; 20.

b) 11; 30.

c) 11; 67.

d) 12; 47

e) 12; 60.

Questão nº 21

Paulo Santos. In. The XI Indigenous Nations Games in Brazil, The Telegraph. Disponível 
em: https://www.telegraph.co.uk/travel/ picturegalleries/8881400/ The-XI-Indigenous-

Nations-Games-in-Brazil.html?image=6

Considerando-se os índices de refração do ar e da água iguais a 1,0 e 4/3, 
respectivamente, para caçar um peixe que realmente está a uma profundidade 
de 2,0 m, o índio deve atirar a sua lança

a) 20 cm abaixo da imagem vista.

b) 50 cm acima da posição da imagem.

c) 20 cm acima da imagem vista.

d) na posição da imagem.

e) 50 cm abaixo da posição da imagem.
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Questão nº 22

Em momentos difíceis, a ciência pode se fazer presente, trazendo paz em 
ambiente de preocupação. Em um dia frio, um pai de família percebe, através 
do termômetro clínico, que a temperatura corporal de seu filho, uma criança, 
atinge 41ºC. Com esperança de reverter a situação e, conhecedor do princípio 
do equilíbrio térmico, ele coloca o filho em uma piscina de local coberto, com 
10.000 kg de água, a uma temperatura inicial. Após um tempo, o equilíbrio final 
do sistema criança/água ocorre a 37 ºC, aproximadamente. 
Desconsidere possíveis perdas de calor e evaporação. Utilize o diagrama da 
capacidade térmica do corpo humano, abaixo, e adote para o calor específico 
sensível da água 4,0 J/kg.ºC.

Diagrama da capacidade térmica do corpo humano.

Afirma-se, então, que a paz familiar volta ao lar do pai af lito, porque a 
temperatura inicial da água valia em ºC

a) 7.

b) 17.

c) 27.

d) 33.

e) 37.
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Questão nº 23

Em um triângulo isósceles e retângulo em A, foram colocadas duas cargas 
elétricas em dois de seus vértices. Considere que as cargas possuem os valores 
informados na figura abaixo. No terceiro vértice, encontra-se o ponto A.

O vetor campo elétrico resultante no ponto A é melhor representado pela opção

a)   

b)  

c)  

d)  
 

e) 
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QUÍMICA

Questão nº 24

A queima de fogos de artifício, realizada em celebrações, encanta pela beleza 
e explosão de cores. A explicação científica é simples: alguns átomos podem 
emitir luz quando elétrons são excitados, e isso ocorre quando tais elétrons 
absorvem energia e passam para níveis mais energéticos. Ao retornarem para 
os níveis de origem, de menor energia, liberam a energia absorvida na forma 
de um fóton de luz. Esse fenômeno chama-se luminescência. Para aumentar o 
brilho e proporcionar o surgimento de flashes luminosos, são usados metais como 
alumínio, magnésio e titânio, os quais produzem faíscas brancas. Já o átomo de 
ferro emite faíscas douradas, enquanto alguns tipos de carvão emitem laranja e 
vermelho. Cada elemento químico produz uma cor caraterística, assim, o bário 
emite cor verde, o estrôncio, cor vermelha e o cobre, azul.
Em uma celebração foi realizada a queima de uma série de fogos de artifício que 
produziram sequencialmente as cores azul, verde, vermelho e faíscas brancas.
Assim, os metais, utilizados nos fogos de artifício para a obtenção da sequência 
de cores, mencionada acima, foram, respectivamente,
a) Co, Ba, C e Mg. 
b) Cu, Br, C e Mg.
c) Cu, Ba, Sr e Ti.
d) Cp, Br, Es e Al.
e) Cu, Ba, C e Fe.

Questão nº 25

O interesse em polímeros biodegradáveis tem crescido muito nos últimos anos 
e várias pesquisas, envolvendo esse tema, estão sendo desenvolvidas. O poli 
(butileno adipato co-tereftalato) (PBAT) é um polímero biodegradável que 
apresenta propriedades mecânicas similares aos filmes de polietileno, porém 
com maior permeabilidade ao vapor de água, cuja estrutura encontra-se abaixo 
representada.

A respeito dessa estrutura foram feitas as seguintes afirmações:
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 I. trata-se de um copolímero formado pela união de monômeros de álcoois 
com ácidos fenílicos.

 II. ao se realizar a hidrólise ácida do PBAT, um dos monômeros obtidos é o 
ácido p-benzenodioico.

 III. a parte n do polímero é formada pelos monômeros ácido hexanodioico e 
butano-1,4-diol.

 IV. trata-se de um polímero de adição, cuja reação promove a liberação de água.

Estão corretas somente as afirmações

a) I, II e III.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) III e IV.
e) I e IV.

Questão nº 26

A titulação ácido-base é um procedimento laboratorial utilizado para determinar 
a concentração em quantidade de matéria (ou concentração em mol·L-1) de uma 
solução que contém um ácido ou uma base. Durante a titulação, sempre ocorre 
uma mistura de soluções contendo solutos diferentes com ocorrência de reação 
química. No caso de uma titulação ácido-base, como as soluções misturadas 
apresentam sempre um ácido e uma base, logo, a reação química que ocorre 
é uma neutralização. Na titulação de 40 mL solução aquosa de hidróxido de 
magnésio foi utilizado 0,02 L de uma solução aquosa de ácido clorídrico de 
concentração 0,1 mol·L-1, conforme ilustrado abaixo.
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Assim, a concentração molar da solução de hidróxido de magnésio titulada era de 
a) 5,0·10-3 mol·L-1.
b) 2,5·10-2 mol·L-1.
c) 5,0·10-2 mol·L-1.
d) 2,5·10-1 mol·L-1.
e) 5,0·10-1 mol·L-1.

Questão nº 27

Um estudante recebeu um enigma para descobrir qual substância estava 
armazenada em um frasco. O enigma trazia as seguintes informações:
“trata-se de um composto orgânico, assimétrico, cujo grupo funcional 
oxigenado não sofre oxidação. Possui cadeia carbônica homogênea, 
alifática, ramificada com sete átomos de carbono no total, sendo três 
primários, três secundários e um terciário”.
Assim, de acordo com o enigma, o composto presente no frasco é

a) 

  

b)

 

c)

 

d)  

e) 
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Questão nº 28

O hipoclorito de sódio (NaClO), por ser um poderoso agente antisséptico, é usado 
em solução aquosa na limpeza das casas e no tratamento de água das piscinas 
com o nome de água sanitária.
Ao sofrer hidrólise, o NaClO forma hidróxido de sódio e ácido hipocloroso,  que 
possui ação oxidante, de acordo com as seguintes equações:

 I. NaClO(s) + H2O(l) → Na+
(aq) + OH–

(aq) + HClO(aq)

 II. HClO(aq) + 2 e– → Cl–
(aq) + OH–

(aq)
 

De acordo com as informações acima, pode-se concluir que

a) o átomo de cloro no NaClO apresenta Nox igual a -1.

b) o hipoclorito de sódio é um sal ácido, pois forma o ácido hipocloroso, que 
é forte.

c) o átomo de cloro presente no HClO sofre oxidação, de acordo com equação 
II.

d) a água das piscinas, tratadas com hipoclorito de sódio, apresentará um pH 
alcalino.

e) na equação I o sódio presente no hipoclorito é reduzido a Na+.

Questão nº 29

Uma carreta carregada de produtos químicos tombou e interditou 
completamente a estrada que liga os bairros da Coophab e Cajupiranga, 
em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, na manhã deste 
sábado (4/9/2021). Parte do material vazou e teria atingido o Rio Pium. 
De acordo com o coordenador de Meio Ambiente de Parnamirim, o 
material derramado é uma solução de ácido sulfúrico, que estava em 
forma líquida e teria vazado, atingindo o rio Pium, que passa pelo local. 
A analista ambiental do Ibama, afirmou que o órgão vai solicitar que a 
empresa responsável envie uma equipe especializada para retirada do 
material e reparação quanto ao possível dano ambiental, que ainda será 
avaliado. A carga, de 25 toneladas, tinha autorização do órgão ambiental 
para o transporte.

 
Adaptado de https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2021/09/04/carreta-com-

produtos-quimicos-tomba-e-interdita-estrada-em-parnamirim-na-grande-natal.ghtml
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Considerando-se que o título em massa desse ácido sulfúrico era de 98% e que 
sua densidade era de 1,96 g·mL-1, a concentração dessa solução era de 

Dados: massas molares (g·mol-1) H = 1, O = 16 e S = 32

a) 12,2 mol·L-1.
b) 14,6 mol·L-1.
c) 16,8 mol·L-1.
d) 18,2 mol·L-1.
e) 19,6 mol·L-1.

Questão nº 30

De acordo com a Lei de Hess, “A variação de entalpia (ΔH) em uma 
reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, 
independentemente do número de reações.” Desse modo, a partir das 
equações termoquímicas fornecidas abaixo e aplicando os princípios 
dessa lei, o valor da entalpia-padrão de combustão do etanol, é da ordem 
de

C(graf) + O2(g) → CO2(g)      ΔH0
f = − 394 kJ·mol-1.

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)      ΔH0
f = − 286 kJ·mol-1.

2 C(graf) + 3 H2(g) + ½ O2(g) → C2H6O(l)   ΔH0
f = − 278 kJ·mol-1.

a) − 228 kJ·mol-1.

b) − 342 kJ·mol-1.

c) − 684 kJ·mol-1.

d) − 1368 kJ·mol-1.

e) − 2736 kJ·mol-1.
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MATEMÁTICA

Questão nº 31

Uma formiga carrega um pedaço de folha de margarida descrevendo a curva 
2 2x y 6x 8 0− − + = . Então, a trajetória descrita pela formiga é uma

a) reta
b) circunferência
c) elipse
d) hipérbole
e) parábola

Questão nº 32

As mudanças climáticas como temperaturas em elevação tendem a aumentar a 
população de certos insetos.  A população de insetos A  aumenta segundo a lei 

2tA(t) 400 (1,1)=  ; a de insetos B , de acordo com a lei t 1B(t) 484 (1,1) +=  ,  em 

que t 0≥  é o tempo decorrido, em meses. Nessas condições, as populações de 
insetos A e B serão iguais após

a) 1 mês

b) 2 meses

c) 3 meses

d) 4 meses

e) 5 meses

Questão nº 33

João ganhou, no seu aniversário de 5 anos, um mini helicóptero de brinquedo 

que faz movimento de “sobe e desce” obedecendo à lei 5tH(t) 2sen
4

 =  
 

,  em que 

H  é a altura, em metros, e t 0≥  o tempo, em segundos. Então, a altura máxima 
atingida pelo mini helicóptero e o momento em que isso ocorre pela primeira 
vez a partir do instante t = 0s são, respectivamente,

a) 1 m e s
2 2

π

b) 1m e s
2
π  
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c) 21m e s
5
π  

d) 22m e s
5
π

e) 52m e s
4
π

Questão nº 34

Numa Instituição de Ensino Superior, após uma pesquisa da coordenação de 
um Curso com 1000 alunos, verificou-se que 10% dos alunos desse Curso 
não utilizavam nenhum transporte para chegarem até a Instituição, isto é, iam 
caminhando. Sabe-se também que 90% dos que não usam transporte são de 
bairro próximo e 20% dos que utilizam transporte também são de bairro próximo. 
Nessas condições, a probabilidade de que um aluno seja de um bairro próximo 
e não utiliza transporte é

a) 1
2

b) 1
3

c) 1
4

d) 1
5

e) 1
6

Questão nº 35

Em uma cidade do interior de São Paulo, há uma fábrica de doces de goiaba, em 
que são embaladas 8 latas em cada caixa de papelão desses doces lá produzidos. 
Essas caixas de papelão, de forma cúbica, têm 20 cm de lado e depois são 
colocadas, sem deixar espaços vazios, em caixas plásticas de 80 cm de largura 
por 120 cm de comprimento e 60 cm de altura. O número máximo de latas que 
cada caixa plástica pode conter é de
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a) 720

b) 576

c) 4608

d) 2304

e) 144

Questão nº 36

Uma academia de esportes promoveu uma prova de bike de 52 km, cujo início 
foi às 11h30min e o vencedor concluiu toda distância às 12h45min do mesmo 
dia. Logo, a velocidade média do vencedor, em km/h, foi de

a) 35 

b) 38 

c) 39,5 

d) 41,6 

e) 52 

Questão nº 37

Uma fábrica de t ranspor tes marítimos produz x unidades mensais de 
um determinado modelo de lancha. Se o custo de produção é dado por 

2C(x) 5x 7x 1= − − e o valor obtido na venda é dado por  2V(x) 4x x 6= − − ,  
então a quantidade mensal de lanchas que devem ser vendidas de modo que se 
obtenha lucro máximo é

a) 15

b) 12

c) 8

d) 4

e) 3
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Questão nº 38

Os estudantes, Elias, Sandro, Paulo, Henrique e Cláudio, sobem juntos as escadas 
do prédio de 5 andares do colégio onde fazem o Ensino Médio. Cada um deles 
tem suas aulas em andar diferente.
Henrique chega no seu andar após Elias e, antes de Cláudio. Henrique ainda 
sobe 2 andares depois que Sandro chegou no seu. Assim também ocorre a Paulo 
quando Elias chega no seu andar de destino. Sandro não tem aulas no 1º andar. 
O andar que Paulo tem aulas é

a) 3º andar

b) 1º andar

c) 2º andar

d) 5º andar

e) 4º andar

Questão nº 39

Uma expedição científica, acampada em um lugar isolado e composta de um 
determinado número de pessoas, tinha alimentação para 70 dias, que era o tempo 
de duração da expedição. Após 38 dias, juntaram-se à expedição mais 20 pessoas 
e, com isso, a expedição foi obrigada a retornar com 8 dias de antecedência, 
devido à falta de alimentos. Então, a expedição era inicialmente composta por

a) 40 pessoas

b) 50 pessoas

c) 60 pessoas

d) 70 pessoas

e) 80 pessoas
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BIOLOGIA

Questão nº 40

“Implante hormonal divide opiniões de especialistas. Mas todos dizem 
que ele não pode ser usado por qualquer paciente.

Não reconhecido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM), os implantes hormonais são defendidos e recomendados por 
muitos endocrinologistas e ginecologistas, principalmente no tratamento 
de miomas, endometriose e menopausa. A endocrinologista Mariana 
Farage, no entanto, lembra que eles surgiram como método contraceptivo, 
mas hoje são utilizados com finalidades estéticas.

Os anticoncepcionais tradicionais inibem a libido e têm efeitos colaterais 
adversos. Enquanto os implantes melhoram a libido e aumentam o ganho 
de massa muscular. Mas essa aplicação subcutânea nunca foi estudada 
e há efeitos colaterais, como aumento do clitóris, engrossamento da voz, 
aparecimento de acne e queda de cabelo. Não há dose segura e o fato 
de o implante ficar no corpo também é alvo de questionamentos.”

(Fonte: Maira Rubim, https://oglobo.globo.com/rio/bairros/implante-hormonal-divide-
opinioes-de-especialistas-25447323, 30/03/2022 - 07:00) 

Os contraceptivos hormonais tradicionais evitam a fecundação, pois

a) Contêm substâncias homólogas aos hormônios ovarianos, provocando a 
descamação do endométrio e impedindo a implantação do embrião.

b) Contêm testosterona, que estimula aumento do clitóris, engrossamento da 
voz, aparecimento de acne e queda de cabelo.

c) Contêm substâncias que prejudicam a mobilidade dos espermatozoides, 
evitando que estes cheguem ao ovócito secundário na tuba uterina.

d) Contêm substâncias análogas aos hormônios ovarianos, que diminuem a 
mobilidade dos cílios da tuba uterina atrasando a condução do embrião até 
o útero. 

e) Contêm substâncias análogas aos hormônios ovarianos, inibindo a liberação 
de LH e FSH pela hipófise e, portanto, impedindo a liberação do ovócito 
secundário.



pág. 32Prova Tipo A

Questão nº 41

A taxa de fotossíntese nas plantas varia na proporção direta da quantidade de 
luz sob baixas intensidades de luz. Com intensidades mais altas, contudo, a taxa 
fotossintética aumenta mais lentamente ou se nivela à medida que a intensidade 
aumenta. A abertura estomática para entrada de CO2 permite a saída de vapor 
de água, o que pode prejudicar a planta em ambientes com pouca disponibilidade 
hídrica. Algumas plantas têm características especiais para evitar a perda de 
água durante o processo fotossintético. Sobre este tema, marque a alternativa 
INCORRETA.
a) Algumas plantas realizam todo o processo fotossintético no período da 

noite.
b) A presença de estômatos na face abaxial da folha evita a perda de água por 

transpiração.
c) A presença de tricomas ajuda na reflexão da luz solar evitando o aquecimento 

da folha e a transpiração excessiva.
d) O movimento da água pelo corpo vegetal depende do gradiente de potencial 

hídrico.
e) Nas folhas, onde ocorre a transpiração, a concentração de água é mais baixa 

do que no solo onde a água é absorvida pelas raízes.

Questão nº 42

“Vacinas de RNA mensageiro não são terapia genética e não causam 
Covid-19. Vacinas que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro (RNAm) 
não são terapia genética, não causam inúmeras doenças e não provocam 
a mesma enfermidade que deveriam combater. Também é falso que elas 
provocam hipercoagulação e que desencadeiam uma síndroma chamada 
Tempestade de Citocinas.”

(Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/03/vacinas-de-mrna-nao-
sao-terapia-genetica-e-nao-causam-covid-19.shtml , 24.mar.2022 às 15h35)

Assinale a alternativa que indica o mecanismo de atuação da vacina citada no 
texto.

a) O ribossomo traduz o RNAm em anticorpos para combater o vírus.
b) O ribossomo traduz o RNAm formando uma proteína que será reconhecida 

como antígeno pelo sistema imune.
c) O RNAm modifica o DNA, permitindo uma maior eficiência no combate 

ao vírus.
d) O RNAm será reconhecido como antígeno pelo sistema imune.
e) Este tipo de vacina não tem eficiência visto que o corpo não irá reconhecer 

o RNA como vírus.
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Questão nº 43

A Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade com aproximadamente 20 mil 
espécies de plantas (Myers et. al 2000), dentre estas 19.355 são vasculares e 40 
% são endêmicas do Brasil. As abrangências das espécies estão frequentemente 
limitadas pelas condições físicas do ambiente. Em ambientes terrestres, a 
temperatura e a umidade são as variáveis mais importantes. A água pode ser 
um fator limitante para muitas espécies e a presença de estratégias que evitam 
a perda de água pelo vegetal foi fundamental para a conquista do ambiente 
terrestre.
Considerando os quatro grupos vegetais, a característica que favoreceu a 
conquista definitiva do ambiente terrestre foi

a) a presença de sistema condutor associada à presença de estômatos para 
trocas gasosas.

b) a presença de um embrião.
c) independência da água para a reprodução com a formação de tubo polínico 

durante a fecundação.
d) a formação de um esporófito pluricelular diplóide dominante.
e) a ocorrência de um ciclo reprodutivo haplodiplobionte.

Questão nº 44

As florestas do ecótono do norte da Amazônia brasileira são áreas que representam 
zonas de transição entre ecossistemas f lorestais e não f lorestais. Nessas zonas 
os solos são pobres em nutrientes e mal drenados. Nessas condições ambientais, 
a presença de fungos micorrízicos aumenta o acesso das plantas aos nutrientes. 

Fragmento de uma raiz, mostrando as estruturas do fungo micorrízico no seu interior. 
(Fonte: Banco de imagens www.embrapa.com.br)

Sobre essa relação interespecífica citada, marque a alternativa correta.

a) Nessa relação somente a planta se beneficia com a maior absorção dos 
nutrientes do solo.

b) Nessa relação mutualística, os fungos obtêm acesso a proteínas, açúcares 
e outros produtos orgânicos da planta. 

c) A ausência dos fungos não interfere no crescimento dos vegetais.
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d) Essa relação é chamada de parasitismo, pois o fungo pode crescer dentro 
dos tecidos vegetais.

e) A presença dos fungos nas raízes estabelece uma relação de planta-patógeno.

Questão nº 45

“Um Schipperke é um cão pequeno e preto com uma silhueta única 
e pelagem com 3 comprimentos que forma uma juba, colarinho e 
culotes. Originada na Bélgica, a raça era utilizada como cão pastor e 
frequentemente encontrada em barcas onde eram utilizados como rateiros 
e cães de alarme. Considerados “cachorros grandes em embalagem 
pequena”, eles são muito ativos, extremamente curiosos e absolutamente 
destemidos.
Aqueles que já foram apresentados à raça os acham muito inteligentes, 
cômicos e amáveis. Obediência deve ser treinada com o schipperke 
normal, pois eles tendem a ficar entediados. Para viver feliz com um 
deles, o dono DEVE ser mais esperto que o cão!
Muitos criadores acreditam que eles vêm de fato do pastoreio, pois Schips 
mostram uma tendência natural para pastorear. A maior parte deles ama 
água, e é difícil mantê-los fora da tigela d’água, banheira e qualquer outro 
acúmulo de água que possam encontrar.
Eles são também facilmente adaptáveis e muito amáveis com crianças e 
outros animais, devido à sua origem pastora.”

(Fonte: Bióloga Luiza Moreira Graça)

(Foto: Thiago Mendes. Schipperke na represa de Mairiporã 2018)
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A informação do texto que indica que o cão é um mamífero do ponto de vista 
biológico está no trecho:

a) “...extremamente curiosos e absolutamente destemidos...”
b) “...facilmente adaptáveis e muito amáveis com crianças e outros animais...”
c) “...frequentemente encontrados em barcas onde eram utilizados como 

rateiros...”
d) “...pelagem com 3 comprimentos...”
e) “...pequeno e preto com uma silhueta única...”

Questão nº 46

“Cerca de 66% dos pacientes com artrite reumatoide (AR) apresentam 
significativa perda de massa celular, denominada caquexia reumatoide, 
predominantemente de músculo esquelético (sarcopenia reumatoide). 
A sarcopenia é caracterizada por perda de massa muscular associada 
a prejuízos de função. Pacientes com AR apresentam uma redução 
significativa na força muscular, causada pela perda de proteínas 
musculares, alterando sua funcionalidade. As diversas condições que 
levam à perda de massa muscular envolvem distintas cascatas de 
sinalização intracelular, que podem levar: (i) à morte celular programada 
(apoptose); (ii) ao aumento da degradação proteica, por meio de 
autofagia, de proteases dependentes de cálcio (calpaínas e caspases) 
e do sistema proteossomo; e (iii) à diminuição da ativação das células-
satélite responsáveis pela regeneração muscular.”

(Fonte: TEIXEIRA, FILLIPIN e XAVIER, Reviste Brasileia de Reumatologia, in https://
www.scielo.br/j/rbr/a/j45dnGRLSgbR7M8dbdsnbvq/?lang=pt acesso em 10/04/2022, 

18h33)

De acordo com o texto e o conhecimento de nível Ensino Médio sobre organelas 
citoplasmáticas, podemos citar como organela responsável pelos mecanismos 
descritos o (a):

a) Lisossomo
b) Mitocôndria
c) Reticulo Endoplasmático
d) Centríolo
e) Complexo de Golgi
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HISTÓRIA

Questão nº 47

O Queremismo era uma novidade difícil de compreender, que se 
desenvolveu no curso da transição democrática, brotou na rua a partir de 
uma demanda popular e garantia a Vargas uma expressiva base política. 
Mas sozinho, com um ideário restrito e no formato de um organismo 
espontâneo do povo recém-admitido na cena pública, o movimento não 
sustentava um projeto de poder.”

(SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. Brasil: Uma Biografia.  
São Paulo: Cia das Letras, 2015. p.391)

O trecho acima relaciona-se com a conjuntura brasileira

a) da transição do Estado Novo para um regime democrático, decorrente, entre 
outras coisas, do desgaste político enfrentado por Vargas após a participação 
brasileira na Segunda Guerra Mundial.

b) da formação de forças políticas favoráveis ao fechamento do Congresso 
brasileiro e instauração de uma ditadura varguista, conhecida como o Estado 
Novo, obtendo adesão das camadas populares.

c) da final da Segunda Guerra Mundial e queda da ditadura do Estado Novo, 
acontecimento motivado por populares “queremistas” que tomaram as ruas 
do Rio de Janeiro e pediam a saída imediata do presidente Vargas. 

d) da mobilização em torno da proposta de manter Vargas no poder até a 
promulgação de uma nova Constituição para o Brasil, tendo a oposição do 
movimento Queremista e de setores populares.

e) do início do Estado Novo e adoção de práticas de perseguição aos opositores 
políticos, especialmente os membros da ANL, e todos que mantinham 
proximidade com setores ligados aos comunistas.

Questão nº 48

“O período que vai de 440 a 404 a.C é conhecido como Século de Péricles 
(século, neste caso, significa época, e não a cronologia de cem anos), 
isto é, o período do governo democrático de Atenas em sua plenitude, 
situado antes do início da Guerra do Peloponeso”

(CHAUÍ, Marilena. Introdução à História da Filosofia.  
São Paulo: Cia das Letras, 2004- p.136)
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http://mitologia3e.blogspot.com/2012/10/o-partenon-e-arquitetura-grega.html 
Partenon, Atenas – construção do séc. V a.C

Sobre o século de Péricles, é correto afirmar que

a) foi criada a democracia, mantendo uma base escravocrata e excluindo as 
mulheres e estrangeiros (metecos) das participações nas Assembleias dos 
cidadãos.

b) foi introduzida a mistoforia, com objetivo de incentivar uma maior 
participação política dos cidadãos e estimulou-se a cultura ateniense 
levando-a ao seu maior esplendor.

c) iniciou a Guerra do Peloponeso, conflito causado pela política expansionista 
do Império Persa e marcado por batalhas como a de Maratona, Termópilas 
e Salamina.

d) iniciou uma série de reformas políticas, aprofundando o caráter democrático 
da cidade, como a inserção dos thetas nas Assembleias, a formulação de 
leis escritas e o fim da escravidão por dívidas

e) incentivou as artes, a filosofia e o ensino da retórica nas instituições 
educacionais com o intuito de manter o laconismo como a característica 
dominante da sociedade ateniense.
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Questão nº 49

Fruta Estranha

Árvores do sul produzem uma fruta estranha 
Sangue nas folhas e sangue nas raízes 
Corpos negros balançando na brisa do sul 
Fruta estranha pendurada nos álamos

Cena pastoril do valente sul 
Os olhos inchados e a boca torcida 
Essência de magnólias, doce e fresca 
Então o repentino cheiro de carne queimando

Aqui está a fruta para os corvos arrancarem 
Para a chuva recolher, para o vento sugar 
Para o sol apodrecer, para as árvores derrubarem 
Aqui está a estranha e amarga colheita

“Strange Fruit” – Billie Holiday, 1939

” (...)As raízes do jazz estão plantadas em meio àqueles pobres que, 
embora extremamente oprimidos, são menos dados à organização 
coletiva e à conscientização política, e que encontram a sua liberdade 
se esquivando da opressão e não fazendo frente a ela: são os pobres 
trabalhadores pré-industriais sem qualificação. Sendo pobres e oprimidos, 
eles cantam e tocam músicas a respeito da pobreza e da opressão como 
se fosse algo corriqueiro”

(HOBSBAWM, Eric. História Social do Jazz. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p.282)

A partir da letra da música Strange Fruit e do excerto acima, podemos concluir 
que o jazz se manifesta como música de
a) protesto
b) conciliação
c) alienação
d) dominação
e) lazer
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Questão nº 50

A charge acima faz referências a um período recente da história do Brasil. 
Assinale a alternativa em que essas referências aparecem em ordem cronológica.

a) Ditadura Civil-Militar; uso ostensivo de práticas de tortura; Lei da Anistia 
e redemocratização com intenções de reparação histórica.

b) Perigo do comunismo; governos democráticos; tortura como política de 
Estado e golpe Militar.

c) Ditadura Militar: perseguição aos opositores políticos; redemocratização e 
Anistia ampla, geral e irrestrita

d) Golpe de Estado; Lei da Anistia; tortura de presos políticos e indenizações 
àqueles que foram perseguidos pelo Estado.

e) Revolução: apoio a movimentos de caráter subversivo; reforma agrária e 
reparação histórica a grupos minoritários.

Questão nº 51

“(...) As operações do setor necessitavam, naturalmente, de muito mais do 
que simples mão-de-obra. Os trabalhadores precisavam de alojamento, 
armazéns, igrejas e tavernas. Por seu turno, as minas precisavam de 
escoras para os poços, de alvenaria, de cabrestantes, de escadas e 
de grande quantidade de couro. Necessitava-se, igualmente, de mulas 
e cavalos, nas cidades e nas minas, para transporte de barras para os 
locais de cunhagem e portos de exportação, para transporte dos produtos 
das plantações e das estâncias e para o carregamento das mercadorias 
europeias que aportavam ao litoral e que eram requisitadas pelos centros 
e mineração (utensílios de ferro e aço, artigos de luxo e, acima de tudo, 
o mercúrio utilizado na amalgamação da prata a partir dos minérios 
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brutos). A mineração criou, igualmente um mercado interno voltado para 
o consumo da produção colonial de têxteis de lã e algodão elaborados 
por artesão individuais.”

(PINSKY. J. História da América através de textos. São Paulo: Contexto.2010, pág. 43)

O trecho do texto acima analisa sobre a dinâmica ocorrida em toda a América 
Latina, em decorrência da atividade mineradora. Contudo, entre as colônias 
espanholas e a portuguesa existiram diferenças, quanto a exploração dos 
minérios. Considere as afirmativas abaixo.

 I. Os dois sistemas implementados nas colônias ultramarinas visavam ao 
enriquecimento das coroas ibéricas e, para tal, foram estabelecidos 
instrumentos rígidos de fiscalização para buscar impedir o contrabando, 
o furto de metais preciosos e o pagamento do quinto real, como a Casa de 
Contratação.

 II. Também é possível destacarmos que, com o impacto do processo de extração 
mineral ocorreu a ampliação do mercado interno das colônias, assim como 
alargamento da produção agrícola e de algumas atividades como pecuária 
e comércio muar, para suprir as regiões mineradoras.

 III. Enquanto a descoberta de ouro e prata em terras no Novo Mundo para os 
espanhóis se deu no início da colonização; para os portugueses, tal atividade 
só ocorreu dois séculos após o descobrimento. Portanto, a Espanha esteve 
desde o início à frente das atividades mineradoras, ao contrário de Portugal, 
que somente no século XVIII, interessou-se por essa atividade.

 IV. A mão-de-obra predominante utilizada nas atividades mineradoras na 
América Espanhola era a indígena, sob a forma de mita, que era um 
regime de trabalho compulsório. No Brasil, a mão-de-obra utilizada era a 
escravizada de origem africana.

Assinale a alternativa correta.

a) Está certa apenas a I.
b) Está certa apenas a II.
c) Está certa apenas a III.
d) Estão certas a II e III
e) Estão certas a II e IV.
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Questão nº 52

https://studhistoria.com.br/qq-isso/comercio-triangular/

Observe com atenção o mapa acima caracterizando o comércio triangular e leia 
o texto abaixo 
“(...)O estabelecimento, a partir da segunda metade do século XV, de uma 
ligação comercial marítima entre a África e a Europa Ocidental parece 
ter oferecido, inicialmente, as oportunidades necessárias à África Negra, 
com vistas a operar uma rápida transformação econômica e social. Além 
do crescimento no comércio do ouro, algumas produções agrícolas, como 
a pimenta, tiveram início e, inclusive, um certo incentivo foi oferecido 
em prol do aumento da produção de tecelões africanos, uma vez que os 
portugueses e os holandeses haviam participado da distribuição de tecidos 
africanos em diferentes pontos litorâneos do continente. (...)A população 
requerida para garantir as condições internas de uma transformação 
completa em suas estruturas econômicas e sociais foi transferida, de 
forma maciça, para as Américas, e empregada, em larga escala, para 
desenvolver as produções mercantes.” 

(OGOT. B. A. História Geral da África, África do século XVI ao XVIII,  
volume V, UNESCO.2010, pág. 122)

Com as informações oferecidas nesse enxerto de texto, assinale a alternativa 
correta a respeito das consequências que o comércio triangular trouxe em escala 
internacional, porém especialmente, para a África.

a) O comércio triangular promoveu o desenvolvimento das colônias da América 
do Norte. Com a chegada dos ingleses na América do Norte, promoveu-se 
um padrão de projeto colonial semelhante ao instituído pelos países ibéricos 
em suas colônias americanas.

b) Esse circuito comercial, de grande importância entre a segunda metade do 
século XVI ao XVIII, envolvia a troca de manufaturas, metais preciosos, 
africanos e indígenas entre a Europa, África e Américas.



pág. 42Prova Tipo A

c) Essa relação comercial teve impacto significativo, com consequências de longo 
alcance no desenvolvimento econômico diferencial das áreas afetadas, onde  
o comércio triangular beneficiou, exclusivamente, os interesses europeus.

d) Os escravos africanos eram, de fato, a mola principal dessa rede comercial 
de capital importância para a economia europeia pelos lucros que rendiam 
aos soberanos africanos, que comercializavam seus escravizados.

e) Danificou em grandes níveis e mergulhou o continente africano em séculos 
de atraso econômico. Estima-se que cerca de 22,5 milhões de vidas foram 
escravizadas, o que foi tremendamente prejudicial para a África. 

Questão nº 53

Figura 1.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_de_Gra%C3%A7as#/media/

Ficheiro:The_First_Thanksgiving_Jean_Louis_Gerome_Ferris.png

Figura 2 
https://static.todamateria.com.br/upload/tr/ez/trezecoloniasperegrinos-cke.jpg?auto_

optimize=low
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As imagens dadas representam respectivamente: o primeiro Dia de Ação de 
Graças, em solo norte-americano; o segundo, a chegado dos “pais peregrinos” 
- os anglo-saxões, puritanos, perseguidos religiosos em seus países de origem - 
que vieram para a América do Norte para conquistar, predestinados por Deus, 
a “Nova Canãa”.
Analisando cuidadosamente as projeções acima, assinale a alternativa correta 
a respeito da origem e formação do povo norte-americano, no início da sua 
colonização.

a) Os primeiros colonos que vieram para a América inglesa criaram colônias 
de povoamento, pois haviam sido expulsos de seus países de origem por 
questões de ordem religiosa e estabeleceram relações amistosas com os 
nativos, como mostra a primeira imagem. Também se envolveram na missão 
de catequese junto aos indígenas.

b) Os “peregrinos” que chegaram às colônias da América do Norte, como 
mostra a segunda imagem, são indivíduos que vieram em grande parte, 
com suas famílias e eram: comerciantes, pequenos proprietários de terras 
ou donos de manufaturas em seus países de origem. Formavam a grande 
maioria da composição dos primeiros colonos.

c) A primeira imagem relata o contato amistoso que dá origem ao feriado 
nacional. Graças a esse relacionamento que durou todo o período da 
colonização, os primeiros colonos foram salvos pela bondade dos indígenas 
de não morrerem de frio, no primeiro inverno.

d) São duas imagens idealizadas sobre a origem e o surgimento de uma nação, 
pois as mulheres não estiveram presentes nos primeiros anos da colonização 
pela dureza das condições encontradas, consideradas inadequadas para as 
mulheres e crianças.

e) As imagens são idealizadas: a primeira ao inserir o índio em situação 
subordinada ao homem branco, quando em um primeiro momento ele estava 
em situação de vantagem. A segunda apresenta-nos um tipo de colonizador 
“ideal”, quando de fato houve todo o tipo de pessoas e classes sociais 
diversas.
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GEOGRAFIA

Questão nº 54

A Copa do Mundo no Qatar está cada vez mais próxima. E um sorteio em Doha, 
[...] definiu os grupos e os jogos da primeira fase do Mundial, que começa no 
dia 21 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro deste ano.
As partidas vão acontecer no fuso-horário UTC+3, também conhecido como 
‘Horário de Moscou’, que é contado a partir de mais três horas do horário do 
Meridiano de Greenwich, em Londres.

ESPN, 01 abr. 2022. Disponível em: <https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/
id/10149094/prepare-calendario-programe-se-fuso-horario-qatar-veja-data-todos-jogos-

copa-do-mundo-2022> Acesso em 01 abr. 2022.

Considerando a transmissão em tempo real (ao vivo), se uma partida iniciar às 
19 horas, no país sede, poderá ser assistida, em São Paulo, a partir das 

a) 12 horas.
b) 13 horas.
c) 14 horas.
d) 18 horas.
e) 22 horas.

Questão nº 55

O papel dos oceanos no clima do globo é muito importante. A massa 
líquida recobre 71% da superfície do planeta, sendo que no hemisfério Sul 
essa porcentagem sobe para 81%, caindo para 51% ao norte do Equador.
A temperatura das águas do mar é responsável pela estabilidade ou 
instabilidade da atmosfera em toda a sua área de influência, assim 
como pela variação do volume da evaporação, que é duas vezes mais 
intensa sobre os oceanos do que sobre os continentes. Esse excedente 
é, em parte, transportado pelas correntes aéreas em direção a áreas 
continentais, onde provoca nebulosidade e precipitação.

CONTI, José B. e FURLAN, Sueli A. In: ROSS, Jurandyr L. S. (org.). 
Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2011, p. 97.

A partir do texto acima, avalie estas afirmativas.

 I. O sentido da circulação oceânica transfere grandes massas de água para 
latitudes muito diferentes de sua origem. Assim, águas frias são deslocadas 
para regiões tropicais; águas quentes, para as altas latitudes, processo que, 
embora concorra para o equilíbrio térmico do globo, produz os contrastes 
na distribuição das chuvas.



pág. 45 Prova Tipo A

 II. Os oceanos constituem áreas que oferecem boas condições para a formação 
de massas de ar. Do dinamismo dessas massas depende as características 
climáticas de quase todo o globo.

 III. O El niño, que ocorre a intervalos irregulares e afeta o comportamento 
climático de grande parte do planeta, diferente da La niña, não é considerado 
um fenômeno oceânico.

Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) II e III, apenas.

Questão nº 56

Na década de 1960, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs um modelo de 
regionalização do Brasil que divide o território brasileiro em três áreas bastante 
extensas, denominadas complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro- Sul.

Essa divisão regional
a) foi considerada a oficial do país até a virada do século, quando o IBGE 

elaborou o modelo que divide o território nacional em cinco macrorregiões: 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

b) é uma classificação que leva em conta apenas as paisagens climatobotânicas 
do país, que foram deixadas de lado em propostas anteriores de regionalização 
do território brasileiro.

c) respeita os limites dos estados, o que evidencia sua finalidade: facilitar a 
administração pública e promover a integração das regiões.
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d) é praticamente idêntica ao modelo proposto por Milton Santos e Maria Laura 
Silveira  no final da década de 1990, pois os autores partiram dos mesmos 
critérios de diferenciação.

e) leva em conta a formação histórico-econômica do país e considera também 
a modernização que ocorreu no espaço urbano e no campo,  estabelecendo 
novas formas de vínculo entre a sociedade e a natureza.

Questão nº 57

GUERRA NA UCRÂNIA

Escala do mapa: 1: 15000.000

Disponível em:https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/02/25/estou-no-carro-
forte-explosao-diz-ex-malabarista-do-cirque-du-soleil-em-kiev-capital-da-ucrania.ghtml. 

Último acesso em 07 de abril de 2022. 

Com base no mapa e em seus conhecimentos a respeito de Escalas Cartográficas 
e a Geopolítica atual, qual alternativa contempla, correta e respectivamente, as 
seguintes perguntas:

 I. Qual a distância linear aproximada entre Kiev, capital da Ucrânia e Moscou, 
capital da Rússia, considerando que a distância entre os dois pontos no 
mapa é de 6 cm?

 II. Identifique no mapa, dois países pertencentes a OTAN.

a) 90 km | Moldávia e Lituânia.
b) 210 km | Belarus e Moldávia.
c) 320 km | Crimeia e Bulgária.
d) 420 km | Belarus e Ucrânia.
e) 900 km | Lituânia e Romênia.
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Questão nº 58

Disponível em:https://www.gov.br/ana/pt-br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-
spr/mapas-regioes-hidrograficas/sao-francisco-para-site-ana-a0.pdf.Último acesso em 08 

de abril de 2022.

A Região Hidrográfica São Francisco ocupa 7,5% do território brasileiro, 
abrangendo sete estados: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Goiás e Distrito Federal.  A precipitação média anual na RH São 
Francisco é muito abaixo da média nacional, apresentando frequentes 
situações de escassez de água. Entretanto, a RH tem importante papel 
na geração de energia para a região nordeste do Brasil. 

Disponível em:https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/panorama-das-
aguas/regioes-hidrograficas/regiao-hidrografica-sao-francisco. Último acesso em 08 de 

abril de 2022.

A Região Hidrográfica do São Francisco percorre, respectivamente no sentido 
sul-norte, os seguintes Domínios Morfoclimáticos:
a) Cerrado | Caatinga | Mares de Morros.
b) Mares de Morros | Cerrado | Mata de Cocais.
c) Caatinga | Mata de Cocais | Cerrado.
d) Mares de Morros | Mata das Araucárias | Mata de Cocais.
e) Caatinga | Cerrado | Região Pantaneira.

Questão nº 59

“O país foi palco de um dos maiores genocídios do continente africano, no 
qual aproximadamente 800 mil pessoas foram mortas. A sua população 
é composta basicamente por três grupos étnicos: os Hutus, que 
correspondem a quase 85% da população, os Tutsis e os Tuás. No século 
XIX, no contexto de aquisição e conquistas de colônias por grande parte 
dos países europeus, o território foi conquistado pela Alemanha, realidade 
que perdurou até o final da Primeira Guerra Mundial quando passou para 
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o regime de mandato da Bélgica. O país tornou-se independente em 1962, 
porém as hostilidades entre as etnias continuavam ocorrendo fazendo 
com que o país mergulhasse em uma terrível guerra civil (1990 – 1994).”

Identifique, nas alternativas que seguem, o país africano descrito no texto.

a) Angola.
b) Moçambique.
c) Ruanda.
d) Marrocos.
e) Sudão

Questão nº 60

Arábia Saudita executa 81 homens por terrorismo em um dia
Da Reuters12 de mar de 2022(atualizado 12/03/2022 às 18h44)

A Arábia Saudita executou 81 homens neste sábado (12), incluindo sete 
cidadãos do Iêmen e um sírio, acusados de crimes como terrorismo e 
outros como possuir “crenças divergentes”, disseram as autoridades 
do país. Essa foi a maior execução em massa em décadas. O número 
superou as 67 execuções relatadas no reino em todo o ano de 2021. 
“Esses indivíduos, totalizando 81, foram condenados por vários crimes, 
incluindo assassinato de homens inocentes, mulheres e crianças”, disse 
o Ministério do Interior do país em um comunicado. “Crimes cometidos 
por esses indivíduos também incluíram declarar lealdade a organizações 
terroristas estrangeiras, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.”

Disponível em:https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/03/12/Ar%C3%A1bia-Saudita-
executa-81-homens-por-terrorismo-em-um-dia. Último acesso em 08 de abril 2022.  

Grifo nosso

Identifique nas afirmativas que seguem a correta e respectiva origem dos grupos 
terroristas citados e destacados no texto.

a) Iraque e Iêmem.
b) Arábia Saudita e Síria.
c) Iraque e Paquistão.
d) Síria e Marrocos.
e) Afeganistão e Síria.




