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LINGUAGENS E CÓDIGOS 

 
 

 TEXTO   

Para responder às questões de 01 a 07, leia a crônica “Anúncio de João 
Alves”, de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), publicada 
originalmente em 1954.  
 

Figura o anúncio em um jornal que o amigo me mandou, e 
está assim redigido:  

À procura de uma besta. – A partir de 6 de outubro do ano 
cadente, sumiu-me uma besta vermelho-escura com os seguintes 
característicos: calçada e ferrada de todos os membros 
locomotores, um pequeno quisto na base da orelha direita e crina 
dividida em duas seções em consequência de um golpe, cuja 
extensão pode alcançar de quatro a seis centímetros, produzido 
por jumento.  
Essa besta, muito domiciliada nas cercanias deste comércio, é 
muito mansa e boa de sela, e tudo me induz ao cálculo de que foi 
roubada, assim que hão sido falhas todas as indagações.  
Quem, pois, apreendê-la em qualquer parte e a fizer entregue aqui 
ou pelo menos notícia exata ministrar, será razoavelmente 
remunerado. Itambé do Mato Dentro, 19 de novembro de 1899. 
(a) João Alves Júnior. 

Cinquenta e cinco anos depois, prezado João Alves Júnior, 
tua besta vermelho-escura, mesmo que tenha aparecido, já é pó no pó. 
E tu mesmo, se não estou enganado, repousas suavemente no 
pequeno cemitério de Itambé. Mas teu anúncio continua um modelo no 
gênero, se não para ser imitado, ao menos como objeto de admiração 
literária Reparo antes de tudo na limpeza de tua linguagem. Não 
escreveste apressada e toscamente, como seria de esperar de tua 
condição rural. Pressa, não a tiveste, pois, o animal desapareceu a 6 de 
outubro, e só a 19 de novembro recorreste à Cidade de Itabira. Antes, 
procedeste a indagações. Falharam. Formulaste depois um raciocínio: 
houve roubo. Só então pegaste da pena, e traçaste um belo e nítido 
retrato da besta. 

Não disseste que todos os seus cascos estavam ferrados; 
preferiste dizê-lo “de todos os seus membros locomotores”. Nem 
esqueceste esse pequeno quisto na orelha e essa divisão da crina em 
duas seções, que teu zelo naturalista e histórico atribuiu com segurança 
a um jumento.  

Por ser “muito domiciliada nas cercanias deste comércio”, isto 
é, do povoado e sua feirinha semanal, inferiste que não teria fugido, mas 
antes foi roubada. Contudo, não o afirmas em tom peremptório: “tudo 
me induz a esse cálculo”. Revelas aí a prudência mineira, que não 
avança (ou não avançava) aquilo que não seja a evidência mesma. É 
cálculo, raciocínio, operação mental e desapaixonada como qualquer 
outra, e não denúncia formal.  

Finalmente – deixando de lado outras excelências de tua 
prosa útil – a declaração final: quem a apreender ou pelo menos “notícia 
exata ministrar”, será “razoavelmente remunerado”. Não prometes 
recompensa tentadora; não fazes praça de generosidade ou largueza; 
acenas com o razoável, com a justa medida das coisas, que deve 
prevalecer mesmo no caso de bestas perdidas e entregues. 

Já é muito tarde para sairmos à procura de tua besta, meu 
caro João Alves do Itambé; entretanto essa criação volta a existir, 
porque soubeste descrevê-la com decoro e propriedade, num dia 
remoto, e o jornal a guardou e alguém hoje a descobre, e muitos outros 
são informados da ocorrência. Se lesses os anúncios de objetos e 
animais perdidos, na imprensa de hoje, ficarias triste. Já não há essa 
precisão de termos e essa graça no dizer, nem essa moderação nem 
essa atitude crítica. Não há, sobretudo, esse amor à tarefa bem-feita, 
que se pode manifestar até mesmo num anúncio de besta sumida. 

(Fala, amendoeira, 2012.) 

 
 

 QUESTÃO 01   

Na crônica, João Alves é descrito como 
a) rústico e mesquinho. 
b) calculista e interesseiro. 
c) generoso e precipitado. 
d) sensato e meticuloso. 
e) ingênuo e conformado. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. O trecho “Não escreveste apressada e toscamente, como 
seria de esperar de tua condição rural” indica que João Alves não pode 
ser caracterizado como rústico, pois sua linguagem não é tosca, ou seja, 
é refinada. Já em “acenas como o razoável, com a justa medida das 
coisas” tem-se que o autor do anúncio recompensará justamente quem 
der notícias da besta, sem mesquinhez, avareza.  

b) Incorreta. Considerando-se “calculista” como aquele que age 
premeditadamente, não é possível sustentar que João Alves apresente 
tal característica, pois, embora detalhe informações sobre a besta, seu 
anúncio não se antecipa em julgar as circunstâncias do 
desaparecimento do animal e nem os efeitos que poderá produzir na 
busca. “Interesseiro” também não é uma característica que possa ser 
atribuída ao proprietário do animal, pois o texto não traz nenhuma 
evidência de que ele queira tentar tirar alguma vantagem da situação. 
c) Incorreta. Não é possível afirmar que João Alves seja um homem 
“generoso”, mas justo, pois o cronista afirma que ele não alardeia 
generosidade, mas promete uma recompensa adequada à situação, 
conforme pode ser verificado no penúltimo parágrafo do texto. Ademais 
não se pode dizer que o homem seja “precipitado”, pois escreve o 
anúncio depois de mais de um mês do desaparecimento do animal, de 
modo a ter certeza de que efetivamente se tratava de um sumiço, além 
disso, não se adianta em esclarecer o motivo do desaparecimento, 
alegando apenas que as circunstâncias levantavam a suspeita de 
roubo. 
d) Correta. Há, ao menos, três evidências da sensatez de João Alves, 
ou seja, de que era prudente, tinha bom senso, a saber: antes de 
publicar o anúncio, espera mais de um mês para atestar que o animal 
estava mesmo desaparecido, ou seja, não voltaria mais; levanta muitas 
indagações antes de inferir que a besta havia sido roubada, sendo 
assim, não faz acusações inapropriadas; oferece uma recompensa 
justa, que não desvaloriza e nem supervaloriza a situação. Além disso, 
é possível verificar a meticulosidade do homem por meio dos detalhes 
que apresenta ao descrever a besta, como o cisto e a divisão na crina, 
e o cuidado com a linguagem utilizada para redigir o anúncio. 
e) Incorreta. Não há elementos textuais que sustentem a possibilidade 
de João Alves ser “ingênuo”, ao contrário, ele se mostra perspicaz ao 
evitar os percalços que uma acusação de roubo sem provas poderia 
causar, assim como os de uma vultosa recompensa. Do mesmo modo, 
o proprietário da besta não pode ser descrito como conformado, pois a 
própria publicação do anúncio indica o contrário, afinal, ele não o faria 
se tivesse aceito o desaparecimento do animal.  
 

 
 

 QUESTÃO 02   

O humor presente na crônica decorre, entre outros fatores, do fato de o 
cronista 
a) debruçar-se sobre um antigo anúncio de besta desaparecida. 
b) esforçar-se por ocultar a condição rural do autor do anúncio. 
c) duvidar de que o autor do anúncio seja mesmo João Alves. 
d) empregar o termo “besta” em sentido também metafórico. 
e) acreditar na possibilidade de se recuperar a besta de João Alves. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. A crônica, via de regra, parte de acontecimentos triviais do 
cotidiano para produzir ficção ou algum tipo de reflexão, como no caso 
da crônica de Drummond. Sendo assim, produz efeito de humor a 
escolha do narrador em refletir sobre o anúncio do desaparecimento de 
uma besta, algo bastante prosaico no momento em que João Alves o 
escreveu (1899), mas bastante incomum quando a crônica é publicada 
(1954); portanto, o caráter inusitado e irreverente do tema já chama a 
atenção do leitor. Além disso, destoa do ordinário também o modo como 
o anúncio é redigido, caracterizado por uma solenidade e formalidade 
que não seriam encontradas num anúncio de teor parecido na década 
de 50 caso uma publicidade como essa pudesse existir, o que colabora 
com a criação do inesperado, que pode provocar o humor. Sendo assim, 
o deslocamento no tempo, tanto do conteúdo do anúncio, quanto da 
forma como foi redigido, criam o humor presente na crônica. Além disso, 
a análise apurada do narrador, que destaca elementos formais do texto 
e apresenta hipóteses interpretativas das informações apresentadas 
por João Alves, também pode levar o leitor ao riso, devido à valorização 
de algo banal. 
b) Incorreta. A crônica faz o contrário do que afirma a alternativa, pois 
o autor destaca a condição rural de João Alves em “Não escreveste 
apressada e toscamente, como seria de esperar de tua condição rural”. 
c) Incorreta. Não há evidências textuais que demonstrem uma possível 
dúvida do narrador da crônica acerca da autoria do anúncio, afinal o 
cronista esforça-se em demonstrar a qualidade da escrita de João Alves 
Júnior. 
d) Incorreta. Em todas as passagens do texto, a palavra “besta” está 
empregada em seu sentido literal, de animal, mula, jegue. 
e) Incorreta. Após reproduzir o anúncio, o cronista afirma que a besta 
já virara pó, ou seja, já estava morta, portanto não acredita na 
possibilidade de recuperá-la. 
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 QUESTÃO 03   

O cronista manifesta um juízo de valor sobre a sua própria época em: 
a) “Não escreveste apressada e toscamente, como seria de esperar de 
tua condição rural. Pressa, não a tiveste, pois, o animal desapareceu a 
6 de outubro, e só a 19 de novembro recorreste à Cidade de Itabira.” (3º 
parágrafo) 
b) “Cinquenta e cinco anos depois, prezado João Alves Júnior, tua besta 
vermelho-escura, mesmo que tenha aparecido, já é pó no pó.” (2º 
parágrafo) 
c) “Figura o anúncio em um jornal que o amigo me mandou, e está 
assim redigido:” (1º parágrafo) 
d) “Já não há essa precisão de termos e essa graça no dizer, nem essa 
moderação nem essa atitude crítica. Não há, sobretudo, esse amor à 
tarefa bem-feita, que se pode manifestar até mesmo num anúncio de 
besta sumida.” (7º parágrafo) 
e) “Já é muito tarde para sairmos à procura de tua besta, meu caro João 
Alves do Itambé; entretanto essa criação volta a existir, porque 
soubeste descreve- lá com decoro e propriedade, num dia remoto, e o 
jornal a guardou e alguém hoje a descobre, e muitos outros são 
informados da ocorrência.” (7º parágrafo) 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Nesta alternativa, o autor discorre sobre a demora de João 
Alves para escrever sobre o sumiço de seu animal, e não faz 
considerações sobre sua própria época.  
b) Incorreta. Ainda que trate sobre a época em que escreve, o autor, 
neste trecho, não faz considerações sobre a época, mas sim sobre o 
possível estado do animal em questão. 
c) Incorreta. Este trecho serve como uma introdução à crônica, em que 
a sua motivação é explicitada, e não há, portanto, considerações sobre 
a época em que foi escrita. 
d) Correta. Ao afirmar que “Já não há essa precisão de termos e essa 
graça no dizer”, por meio da expressão “Já não há”, o autor ressalta a 
sua posição de fala, pois cria uma comparação entre o tempo em que 
fala e o tempo em que o anúncio foi escrito. As considerações feitas, 
portanto, sobre a linguagem utilizada por João Alves têm como 
referência a linguagem utilizada por Drummond à sua época. 
e) Incorreta. Neste trecho o autor destaca a precisão com que foi feita 
a descrição do animal desaparecido, e não faz considerações sobre a 
sua época. 
 

 
 

 QUESTÃO 04   

“Cinquenta e cinco anos depois, prezado João Alves Júnior, tua besta 
vermelho-escura, mesmo que tenha aparecido, já é pó no pó.” (2o 
parágrafo) 
 
Em relação ao período do qual faz parte, a oração destacada exprime 
ideia de 
a) comparação. 
b) concessão. 
c) consequência. 
d) conclusão. 
e) causa. 

 
 

Resolução        Alternativa B  
 

a) Incorreta. Ainda que na oração destacado apareça o termo “mesmo”, 
comumente usado para estabelecer relações de comparação, a adição 
do pronome “que” o transforma em uma locução, alterando também o 
sentido por ela expresso. 
b) Correta. A locução “mesmo que” expressa uma concessão, uma vez 
que inicia uma oração que faz ressalvas sobre a oração seguinte, mas 
que não a invalida (a hipótese de a besta ter aparecido não a impede 
de já ter virado pó). 
c) Incorreta. Não é possível estabelecer uma relação de consequência, 
pois o fato de a besta ter aparecido não se configura como 
consequência de já ter virado pó. 
d) Incorreta. A oração não exprime relação de conclusão, pois o fato 
de a besta já ter virado pó não é construído como um resultado de ter 
virado pó. 
e) Incorreta. Da mesma forma, também não é possível enxergar uma 
relação de causa entre o fato de a besta ter aparecido e o de ela ter 
virado pó. 

 
 

 QUESTÃO 05   

Está empregado em sentido figurado o termo destacado no seguinte 
trecho: 
a) “Formulaste depois um raciocínio: houve roubo. ” (3º parágrafo) 
b) “Reparo antes de tudo na limpeza de tua linguagem. ” (3º parágrafo) 

c) “Reparo antes de tudo na limpeza de tua linguagem. ” (3º parágrafo) 
d) “Não disseste que todos os seus cascos estavam ferrados;” (4º 
parágrafo) 
e) “Não disseste que todos os seus cascos estavam ferrados;” (4º 
parágrafo) 

 
 Resolução 

  Alternativa C 

a) Incorreta. “Raciocínio” está empregado em seu sentido literal, de 
pensamento. 
b) Incorreta. “Linguagem” está empegado em seu sentido literal, de 
modo de expressão. 
c) Correta. A palavra “limpeza” está empregada em sentido figurado, 
ou seja, metafórico. No campo do literal, o termo “limpeza” está 
relacionado à pureza, ao asseio, à ausência de sujeira, mas, quando 
aplicada ao contexto da crônica, indica, metaforicamente, que a 
linguagem é clara, correta.  
d) Incorreta. “Cascos” está empregado em seu sentido literal, de patas, 
unhas da besta. 
e) Incorreta. “Ferrados” está empregado em seu sentido literal, de estar 
com ferraduras.  
 

 
 

 QUESTÃO 06   

Em “Contudo, não o afirmas em tom peremptório: ‘tudo me induz a 
esse cálculo’.” (5o parágrafo), o termo destacado pode ser substituído, 
sem prejuízo de sentido para o texto, por: 
a) incisivo. 
b) irônico. 
c) rancoroso. 
d) constrangido. 
e) hesitante. 

 
 

Resolução  Alternativa  A 

a) Correta. Considerando-se “peremptório” em seu contexto de uso, 
tem-se que o termo assume o significado de “definitivo”, portanto, pode 
ser trocado por “incisivo”, que diz respeito ao que se resolve de modo 
categórico, dado que o cronista elogia a temperança com a qual João 
Alves Júnior trata do desaparecimento da besta, ou seja, ele não é 
incisivo. 
b) Incorreta. O termo não assume significado irônico, pois não há 
evidências de que o autor esteja dizendo o contrário do que pensa, 
afinal reafirma o elogio à prudência do proprietário da besta ao longo do 
texto. 
c) Incorreta. Não é possível trocar “peremptório” por “rancoroso”, pois 
não evidências textuais de que João Alves Júnior guarde mágoa dos 
possíveis ladrões de sua besta, mas de que apenas levanta a 
possibilidade de roubo para justificar o desaparecimento do animal.  
d) Incorreta. A troca por “constrangido” não é adequada, pois não há 
inibição no modo como João Alves trata do assunto, mas clareza e 
prudência, conforme evidencia o narrador.  
e) Incorreta. O tom da afirmação não é hesitante, ou seja, pouco 
resoluta, indecisa, porque o que há é o levantamento de uma hipótese, 
a do roubo, a partir da evidência de que a besta não se perderia, por 
exemplo, dado que conhecia bem o local. 
 

 
 

 QUESTÃO 07   

Com base no último parágrafo, a principal qualidade atribuída pelo 
cronista a João Alves é 
a) a prudência. 
b) o discernimento. 
c) a concisão. 
d) o humor. 
e) a dedicação. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A prudência aparece muito claramente como uma 
característica associada a João Alves Junior no antepenúltimo e no 
penúltimo parágrafos da crônica, quando Drummond evidencia que o 
anunciante revelou “prudência mineira” por ter tido o cuidado de não 
prometer “recompensa tentadora”, de não fazer “praça de generosidade 
ou largueza” e de acenar “com o razoável, com a justa medida das 
coisas”. Como se vê, então, essa alternativa é inválida por não atender 
ao comando do enunciado, segundo o qual a qualidade a ser verificada 
deveria constar no último parágrafo do texto. 
b) Incorreta. Não há qualquer referência de Drummond a uma suposta 
ironia por parte de João Alves Júnior. 
c) Incorreta. Não existem indícios textuais que permitam qualificar João 
Alves Júnior como rancoroso. 
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d) Incorreta. De fato é possível defender a existência de humor na 
crônica de Drummond, mas isso é um efeito resultante da análise 
interpretativa em torno do anúncio, e não uma característica atribuída 
pelo cronista a João Alves Júnior. 
e) Correta. Drummond exalta a expressão de João Alves Júnior ao 
afirmar que ele soube “descrevê-la [a criação] com decoro e 
propriedade”, assinalando no antigo anúncio certa “precisão de termos” 
e “graça no dizer”, além de “moderação” e “atitude crítica”, que, de 
acordo com Drummond, se ausentam em textos análogos na época da 
crônica. Tais elementos são resultantes da dedicação, atribuída a João 
Alves Junior, com que o anunciante se debruçou ao escrever seu texto. 
 

 
 

 TEXTO   

Para responder às questões de 08 a 11, leia o excerto de Auto da Barca 
do Inferno do escritor português Gil Vicente (1465?-1536?). A peça 
prefigura o destino das almas que chegam a um braço de mar onde se 
encontram duas barcas (embarcações): uma destinada ao Paraíso, 
comandada pelo anjo, e outra destinada ao Inferno, comandada pelo 
diabo. 
 
Vem um Frade com uma Moça pela mão […]; e ele mesmo fazendo a 
baixa1 começou a dançar, dizendo  
 
Frade: Tai-rai-rai-ra-rã ta-ri-ri-rã; 
Tai-rai-rai-ra-rã ta-ri-ri-rã; 
Tã-tã-ta-ri-rim-rim-rã, huha! 
Diabo: Que é isso, padre? Quem vai lá? 
Frade: Deo gratias2! Sou cortesão. 
Diabo: Danças também o tordião3? 
Frade: Por que não? Vê como sei. 
Diabo: Pois entrai, eu tangerei4 
e faremos um serão. 
E essa dama, porventura? 
Frade: Por minha a tenho eu, 
e sempre a tive de meu. 
Diabo: Fizeste bem, que é lindura! 
Não vos punham lá censura 
no vosso convento santo? 
Frade: E eles fazem outro tanto! 
Diabo: Que preciosa clausura5! 
Entrai, padre reverendo! 
Frade: Para onde levais gente? 
Diabo: Para aquele fogo ardente 
que não temestes vivendo. 
Frade: Juro a Deus que não te entendo! 
E este hábito6 não me val7? 
Diabo: Gentil padre mundanal8, 
a Belzebu vos encomendo! 
Frade: Corpo de Deus consagrado! 
Pela fé de Jesus Cristo, 
que eu não posso entender isto! 
Eu hei de ser condenado? 
Um padre tão namorado 
e tanto dado à virtude? 
Assim Deus me dê saúde, 
que eu estou maravilhado! 
Diabo: Não façamos mais detença9 
embarcai e partiremos; 
tomareis um par de remos. 
Frade: Não ficou isso na avença10. 
Diabo: Pois dada está já a sentença! 
Frade: Por Deus! Essa seria ela? 
Não vai em tal caravela 
minha senhora Florença? 
Como? Por ser namorado 
e folgar c’uma mulher? 
Se há um frade de perder, 
com tanto salmo rezado?! 
Diabo: Ora estás bem arranjado! 
Frade: Mas estás tu bem servido. 
Diabo: Devoto padre e marido, 
haveis de ser cá pingado11… 

(Auto da Barca do Inferno, 2007.) 
 
 
 
 

1 baixa: dança popular no século XVI. 
2 Deo gratias: graças a Deus. 
3 tordião: outra dança popular no século XVI. 
4 tanger: fazer soar um instrumento. 
5 clausura: convento. 
6 hábito: traje religioso. 
7 val: vale. 
8 mundanal: mundano. 
9 detença: demora. 
10 avença: acordo. 
11 ser pingado: ser pingado com gotas de gordura fervendo (segundo o imaginário 
popular, processo de tortura que ocorreria no inferno). 

 

 
 

 QUESTÃO 08   

No excerto, o escritor satiriza, sobretudo, 
a) a compra do perdão para os pecados cometidos. 
b) a preocupação do clero com a riqueza material. 
c) o desmantelamento da hierarquia eclesiástica. 
d) a concessão do perdão a almas pecadoras. 
e) o relaxamento dos costumes do clero. 
 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. Não há referências no excerto quanto à compra de 
perdões. 
b) Incorreta. A preocupação do Frade, na realidade, é de embarcar ao 
Paraíso, pois, como representante do clero, ele acredita ser merecedor 
deste destino.  
c) Incorreta. Há uma crítica quanto ao comportamento do Frade, que 
que se opõe à esperada pela sociedade. Entretanto, não há menção 
quanto à hierarquia eclesiástica, pois discute-se a postura do padre de 
maneira individual. 
d) Incorreta. O alvo da sátira é a maneira como o frade agiu em terra, 
oposta ao comportamento digno do Paraíso. Como mencionado 
anteriormente, a concessão de perdão não é sequer cogitada pelo 
Diabo no excerto.  
e) Correta: O escritor satiriza a postura do Frade, uma vez que este 
isenta-se do cumprimento das regras da Igreja ao manter um 
relacionamento com Florença. Ele é condenado ao Inferno, pois, 
embora seja de um representante religioso, houve desrespeito aos 
costumes esperados pela classe eclesiástica. 

 

 
 

 QUESTÃO 09   

No excerto, o traço mais característico do diabo é 
a) o autoritarismo, visível no seguinte trecho: “Não façamos mais 
detença”. 
b) a curiosidade, visível no seguinte trecho: “Danças também o 
tordião?”. 
c) a ironia, visível no seguinte trecho: “Que preciosa clausura!”. 
d) a ingenuidade, visível no seguinte trecho: “Fizeste bem, que é 
lindura!”. 
e) o sarcasmo, visível no seguinte trecho: “Pois dada está já a 
sentença!”. 
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Embora o Diabo seja incisivo em sua ordem para que o 
Frade embarque rapidamente, o autoritarismo não é o traço mais 
representativo do excerto, uma vez que ele ouve as justificativas do 
padre, apesar de não concordar com elas. 
b) Incorreta. Na pergunta feita, o Diabo ironiza a alegria do Frade, que 
ainda não sabe de sua sentença. 
c) Correta. A ironia é o traço mais marcante do Diabo, e é por meio 
deste recurso que ele satiriza a confiança do Frade, que já tinha por 
certa sua ida ao Paraíso. Ao dizer “que preciosa clausura”, o Diabo 
debocha do convento dizendo o oposto do que pensa. 
d) Incorreta. O Diabo é, durante todo o excerto, bastante irônico e 
sarcástico. Dessa forma, a ingenuidade é uma característica que sequer 
aparece em sua postura. 
e) Incorreta. O sarcasmo é uma característica marcante no 
comportamento do Diabo, entretanto, o trecho trazido não demonstra 
isso, o que invalida essa alternativa. 
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 QUESTÃO 10   

Com a fala “E eles fazem outro tanto!”, o frade sugere que seus 
companheiros de convento 
a) consideravam-se santos. 
b) estavam preocupados com a própria salvação. 
c) estranhavam seu modo de agir. 
d) comportavam-se de modo questionável. 
e) repreendiam-no com frequência. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreto. Pela leitura do excerto, não é possível afirmar que seus 
companheiros de convento se consideravam santos, embora o Frade 
julgasse com veemência que, por sua posição religiosa, o Paraíso seria 
seu destino. 
b) Incorreto. Assim como na alternativa anterior, não existem 
evidências textuais de que os companheiros do Frade teciam ou não 
qualquer tipo de preocupação com a própria salvação. Pode-se, sim, 
supor que a posição eclesiástica possivelmente garantia a esse grupo 
certa tranquilidade em relação à própria salvação; contudo, isso 
também não é decorrente da fala em destaque no enunciado. 
c) Incorreto. Sendo o Frade representativo do clero no texto, torna-se 
possível supor que os demais religiosos agiam da mesma forma que 
ele, isto é, que igualmente desrespeitavam certos dogmas da Igreja. 
Isso demonstra que, ao contrário do que afirma a alternativa, essa 
postura era considerada normal por eles. 
d) Correta. Ao ser indagado pelo Diabo sobre o posicionamento dos 
demais clérigos acerca de seu romance com Florença, o Frade 
responde que “eles fazem outro tanto!”, ou seja, além de não censurar 
essa postura, agiam da mesma maneira. Esse comportamento é tido 
como questionável no texto, uma vez que ter parceiras sexuais é 
condenado pelas as regras de conduta da Igreja, que deveriam ser 
seguidas por essas figuras. 
e) Incorreta. Como já dito nas alternativas “c” e “d”, é possível entender 
do texto que a prática de relacionar-se com amantes era normalizada 
entre os eclesiásticos e que, por isso, não havia repressão desse 
comportamento. 
 

 
 

 QUESTÃO 11   

Assinale a alternativa cuja máxima está em conformidade com o excerto 
e com a proposta do teatro de Gil Vicente. 
a) “O riso é abundante na boca dos tolos.” 
b) “A religião é o ópio do povo.” 
c) “Pelo riso, corrigem-se os costumes.” 
d) “De boas intenções, o inferno está cheio.” 
e) “O homem é o único animal que ri dos outros.” 

 
 

Resolução  Alternativa C   

a) Incorreta. Não há elementos no texto que possam ser relacionados 
à máxima dessa alternativa. O riso, na proposta do autor, tem função 
pedagógica, uma vez que gera reflexão sobre a moral da sociedade, e 
não é, portanto, indicativo de ignorância (“abundante na boca dos 
tolos”).  
b) Incorreta. A crítica principal do excerto não é em relação à instituição 
eclesiástica ou à crença em si, mas à má postura dos religiosos, ou seja, 
aos que praticam os dogmas da Igreja de maneira errônea. 
c) Correta. A obra do teatro de Gil Vicente demonstra que, por meio do 
humor, é possível corrigir os maus costumes e denunciar a hipocrisia 
da sociedade. O excerto apresentado serve como exemplificação disso, 
pois nele há utilização de sátiras e ironias em torno da conduta do 
Frade, que mantém relações com uma amante, embora esse 
comportamento seja condenado pela Igreja. Pretende-se com esse 
exemplo trazer um tom de deboche sobre a incoerência da situação e 
uma reflexão sobre essa postura inadequada, a fim de moralizar a 
audiência. 
d) Incorreta. Não há como relacionar o excerto da obra de Gil Vicente 
à declaração da alternativa, pois, no texto, o Frade, mesmo não tendo 
boas intenções, vai para o Inferno. Verifica-se, pois, uma completa 
inversão da máxima. 
e) Incorreta. Também não há elementos textuais que possam ser 
relacionados ao trecho mencionado, uma vez que, no contexto da obra 
de Gil Vicente, o riso do homem é positivo, pois atua no sentido de 
criticar e moralizar a sociedade. 
 
 
 
 
 

 
 

 TEXTO   

Leia o soneto XLVI, de Cláudio Manuel da Costa (1729-1789), para 
responder às questões 12 e 13. 
 

Não vês, Lise, brincar esse menino 
Com aquela avezinha? Estende o braço, 
Deixa-a fugir, mas apertando o laço, 
A condena outra vez ao seu destino. 
 

Nessa mesma figura, eu imagino, 
Tens minha liberdade, pois ao passo 
Que cuido que estou livre do embaraço, 
Então me prende mais meu desatino. 
 

Em um contínuo giro o pensamento 
Tanto a precipitar-me se encaminha, 
Que não vejo onde pare o meu tormento. 
 

Mas fora menos mal esta ânsia minha, 
Se me faltasse a mim o entendimento, 
Como falta a razão a esta avezinha. 

(Domício Proença Filho (org.). A poesia dos inconfidentes, 1996.) 
 

 

 
 

 QUESTÃO 12   

O tom predominante no soneto é de 
a) resignação. 
b) nostalgia. 
c) apatia. 
d) ingenuidade. 
e) inquietude. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. O eu lírico trata do seu descontentamento em relação às 
reações nele causadas por Lise. Nesse sentido, o soneto não tem um 
tom predominante de resignação, pois o eu lírico justamente se queixa 
de ter o entendimento sobre a situação, além de reforçar a ideia de que 
se sente atormentado, conforme se vê nos versos “Que não vejo onde 
pare o meu tormento./ Mas fora menos mal esta ânsia minha,/ Se me 
faltasse a mim o entendimento”. 
b) Incorreta. Não há, ao longo do soneto, nenhuma evidência textual 
de que o eu lírico sinta nostalgia, pois traz uma descrição de suas 
sensações atuais, conforme o uso dos verbos no presente (“tens”, 
“cuido”, “giro”, “vejo” etc.) confirma. 
c) Incorreta. Também não é possível enxergar no soneto apatia do eu 
lírico, uma vez que ele destina o soneto a Lise, justamente para 
evidenciar seus descontentamentos em relação às emoções por ela 
despertadas.  
d) Incorreta. Não há traços de ingenuidade no soneto, pois o eu lírico 
parece, ao contrário, bastante consciente dos seus sentimentos, 
inclusive ao se comparar à avezinha com a qual o menino brinca, na 
primeira estrofe.  
e) Correta. É correto afirmar que o tom predominante do soneto é o da 
inquietude, pois, ao expor à Lise a sua situação e o seu 
descontentamento com relação ao desatino que ela lhe causa, o eu 
lírico constrói uma imagem de inquietação, como se pode ver nos 
versos “Em um contínuo giro o pensamento/ Tanto a precipitar-me se 
encaminha,/ Que não vejo onde pare o meu tormento”, em que o girar 
do pensamento causa o tormento. 
 

 
 

 QUESTÃO 13   

No soneto, o menino e a avezinha, mencionados na primeira estrofe, 
são comparados, respectivamente, 
a) ao eu lírico e a Lise. 
b) a Lise e ao eu lírico. 
c) ao desatino e ao eu lírico. 
d) ao desatino e à liberdade. 
e) a Lise e à liberdade. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

No soneto XLVI, de Cláudio Manuel da Costa, o eu lírico dirige-se à 
pastora Lise, sua musa, o que se evidencia pelo vocativo presente no 
primeiro verso da primeira estrofe (Não vês, Lise, brincar esse menino) 
e também pela conjugação em segunda pessoa do singular (tu), dos 
verbos ver (vês) e ter (tens). Sendo assim, Lise, responsável pelo 
aniquilamento da liberdade do eu lírico, é também seu desatino, o qual, 
de acordo com último verso da primeira estrofe, é o que o prende, 
portanto, o menino está correlacionado a Lise. Além disso, os dois 
últimos versos do poema evidenciam a correlação entre a avezinha e o 
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eu lírico, pois ele se compara diretamente a ela, ao declarar que deseja 
que lhe faltasse o entendimento, assim como o falta à avezinha, porque, 
assim, na ausência da compreensão de seu tormento, seu sofrimento 
seria menor. Então, a alternativa B é a correta. 
 

 
 

 QUESTÃO 14   

Os parnasianos brasileiros se distinguem dos românticos pela 
atenuação da subjetividade e do sentimentalismo, pela ausência quase 
completa de interesse político no contexto da obra e pelo cuidado da 
escrita, aspirando a uma expressão de tipo plástico. 

(Antonio Candido. Iniciação à literatura brasileira, 2010. Adaptado.) 
 

A referida “atenuação da subjetividade e do sentimentalismo” está bem 
exemplificada na seguinte estrofe do poeta parnasiano Alberto de 
Oliveira (1859-1937):  
a) Quando em meu peito rebentar-se a fibra, 
Que o espírito enlaça à dor vivente, 
Não derramem por mim nem uma lágrima 
Em pálpebra demente. 
b) Erguido em negro mármor luzidio, 
Portas fechadas, num mistério enorme, 
Numa terra de reis, mudo e sombrio, 
Sono de lendas um palácio dorme. 
c) Eu vi-a e minha alma antes de vê-la 
Sonhara-a linda como agora a vi; 
Nos puros olhos e na face bela, 
Dos meus sonhos a virgem conheci. 
d) Longe da pátria, sob um céu diverso 
Onde o sol como aqui tanto não arde, 
Chorei saudades do meu lar querido 
– Ave sem ninho que suspira à tarde. – 
e) Eu morro qual nas mãos da cozinheira 
O marreco piando na agonia… 
Como o cisne de outrora… que gemendo 
Entre os hinos de amor se enternecia. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O trecho em questão não demonstra uma atenuação da 
subjetividade, e chega justamente a empregá-la ao trazer termos como 
“espírito” e tratar da dor que a morte do eu lírico causaria aos que 
continuassem vivendo. 
b) Correta. É correto afirmar que o trecho traz uma atenuação da 
subjetividade e do sentimentalismo, pois, ao prezar pela descrição física 
e direta do palácio (“Erguido em negro mármor luzidio,/ Portas 
fechadas, num mistério enorme”), o eu lírico confere ao poema uma 
objetividade que, consequentemente, o distancia do sentimentalismo. 
c) Incorreta. Ao dedicar o poema a uma amada (“Nos puros olhos e na 
face bela,/ Dos meus sonhos a virgem conheci”), o eu lírico está 
justamente se valendo de recursos como a subjetividade e o 
sentimentalismo. 
d) Incorreta. O eu lírico trata da saudade do lar, por si só um tema 
subjetivo, e faz isso de forma a realçar as sensações, os sentimentos 
que essa saudade nele desperta. Nesse sentido, não é correto afirmar 
que o trecho atenua a subjetividade e o sentimentalismo. 
e) Incorreta. A temática do amor e a forma como o eu lírico a 
desenvolve são pautadas em impressões e sensações, o que confere 
ao trecho um tom subjetivo e sentimental. Além disso, a comparação 
estabelecida entre o eu lírico que sofre de amor e o marreco que 
agoniza nas mãos da cozinheira reforçam essa visão subjetiva que o eu 
lírico tem do amor. 
 

 
 

 TEXTO   

Leia o excerto do livro Violência urbana, de Paulo Sérgio Pinheiro e 
Guilherme Assis de Almeida, para responder às questões de 15 a 17. 
 
De dia, ande na rua com cuidado, olhos bem abertos. Evite falar com 
estranhos. À noite, não saia para caminhar, principalmente se estiver 
sozinho e seu bairro for deserto. Quando estacionar, tranque bem as 
portas do carro [...]. De madrugada, não pare em sinal vermelho. Se for 
assaltado, não reaja – entregue tudo. 
É provável que você já esteja exausto de ler e ouvir várias dessas 
recomendações. Faz tempo que a ideia de integrar uma comunidade e 
sentir-se confiante e seguro por ser parte de um coletivo deixou de ser 
um sentimento comum aos habitantes das grandes cidades brasileiras. 
As noções de segurança e de vida comunitária foram substituídas pelo 
sentimento de insegurança e pelo isolamento que o medo impõe. O 
outro deixa de ser visto como parceiro ou parceira em potencial; o 
desconhecido é encarado como ameaça. O sentimento de insegurança 

transforma e desfigura a vida em nossas cidades. De lugares de 
encontro, troca, comunidade, participação coletiva, as moradias e os 
espaços públicos transformam-se em palco do horror, do pânico e do 
medo.  
A violência urbana subverte e desvirtua a função das cidades, drena 
recursos públicos já escassos, ceifa vidas – especialmente as dos 
jovens e dos mais pobres –, dilacera famílias, modificando nossas 
existências dramaticamente para pior. De potenciais cidadãos, 
passamos a ser consumidores do medo. O que fazer diante desse 
quadro de insegurança e pânico, denunciado diariamente pelos jornais 
e alardeado pela mídia eletrônica? Qual tarefa impõe-se aos cidadãos, 
na democracia e no Estado de direito? 

(Violência urbana, 2003.) 

 
 

 
 

 QUESTÃO 15   

O modo de organização do discurso predominante no excerto é  
a) a dissertação argumentativa. 
b) a narração. 
c) a descrição objetiva. 
d) a descrição subjetiva. 
e) a dissertação expositiva. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. É correto afirmar que o excerto está predominantemente 
organizado como uma dissertação argumentativa, uma vez que é 
possível identificar uma tese no texto, a de que a violência urbana é a 
responsável por modificar para pior a existência humana. Isso pode ser 
comprovado a partir do trecho “A violência urbana subverte e desvirtua 
a função das cidades, drena recursos públicos já escassos, ceifa vidas 
– especialmente as dos jovens e dos mais pobres –, dilacera famílias, 
modificando nossas existências dramaticamente para pior”. Além da 
tese, é possível identificar também uma estratégia de comprovação de 
um ponto de vista: a exemplificação de que o autor lança mão no 
primeiro parágrafo, ao recorrer a uma série de situações comuns aos 
moradores de cidades que sofrem com a violência urbana. Esse recurso 
atua no sentido de atingir o leitor por meio da proximidade, permitindo 
que ele concorde com o autor. 
b) Incorreta. Não é correto afirmar que o texto se organiza 
predominantemente como uma narração, uma vez que seu objetivo é 
discorrer sobre determinado tema (a violência urbana) de modo 
objetivo, e não por meio de uma linguagem subjetiva, que traga 
elementos como narrador, personagens, espaço e tempo. 
c) Incorreta. Não é correto afirmar que o texto seja predominantemente 
uma descrição objetiva, pois ao procurar defender uma tese, o autor se 
distancia da mera descrição, e introduz um ponto de vista sobre 
determinado tema, o que a descrição objetiva não permite. 
d) Incorreta. Não é correto afirmar que o texto é organizado como uma 
descrição subjetiva, pois, conforme evidenciado no item anterior, o autor 
não se limita a descrever uma situação (ainda que subjetivamente), pois 
procura, além de explicitar um ponto de vista, utilizar estratégias para 
conduzir a leitura do leitor. 
e) Incorreta. Conforme evidenciado nos itens anteriores, o objetivo do 
texto é destacar um ponto de vista sobre a violência urbana e levar o 
leitor a enxergá-lo também. Por conta disso, não é correto afirmar que 
se trata de uma dissertação meramente expositiva.  
 
 

 
 

 QUESTÃO 16   

O trecho “As noções de segurança e de vida comunitária foram 
substituídas pelo sentimento de insegurança e pelo isolamento que o 
medo impõe.” (2º parágrafo) foi construído na voz passiva. Ao se 
adaptar tal trecho para a voz ativa, a locução verbal “foram substituídas” 
assume a seguinte forma:  
a) substitui. 
b) substituíram. 
c) substituiriam. 
d) substituiu. 
e) substituem. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Transpondo o trecho para a voz ativa, obtemos a inversão dos termos 
da oração: “O sentimento de insegurança e o isolamento que o medo 
impõe substituíram as noções de segurança e de vida comunitária”. 
Analisando essa sentença, então, verificamos que o verbo mais 
adequado é “substituíram”, pois o pretérito perfeito guarda o sentido 
original transmitido pela locução “foram substituídas” e, ao mesmo 
tempo, a concordância com o sujeito composto (“O sentimento de 
insegurança e o isolamento que o medo impõe”) exige que o verbo 
marque o plural. 
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 QUESTÃO 17   

As palavras do texto cujos prefixos traduzem ideia de negação são 
a) “desvirtua” e “transforma”.  
b) “evite” e “isolamento”. 
c) “desfigura” e “ameaça”. 
d) “desconhecido” e “insegurança”. 
e) “subverte” e “dilacera”. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Em “desvirtua”, temos, de fato, um prefixo que traduz a 
ideia de negação, mas isso não acontece em “transforma”, termo que 
sequer é formado por um processo de prefixação. 
b) Incorreta. Nenhum dos termos é formado por prefixação. Em “evite”, 
temos apenas o radical “evit-” e a desinência verbal “-e”; já em 
“isolamento”, temos o acréscimo do sufixo “-mento” ao radical “isol(a)”.  
c) Incorreta. Em “desfigura”, encontramos um prefixo que expressa 
negação, mas o mesmo não acontece em “ameaça”, que não apresenta 
nenhum prefixo.  
d) Correta. Ambos os termos apresentam prefixos que remetem à ideia 
de negação. Em “desconhecido”, o prefixo “des-” dá ao termo o sentido 
de “aquilo que não é conhecido”, negando o que o radical e o sufixo 
expressam. Já em “insegurança”, o prefixo “in-” dá ao termo a 
característica de “ausência de segurança”, também negando o que é 
expresso pelo radical e pelo sufixo. 
e) Incorreta. O termo “subverte” é, de fato, formado por prefixação, no 
entanto, o prefixo “sub-” não traduz a ideia de negação, mas sim de 
direcionamento (de baixo para cima). Já o termo “dilacera” não é 
formado por prefixação, mas pela junção de radical e desinência verbal.  
 

 
 

 QUESTÃO 18   

Trata-se de uma obra híbrida que transita entre a literatura, a 
história e a ciência, ao unir a perspectiva científica, de base naturalista 
e evolucionista, à construção literária, marcada pelo fatalismo trágico e 
por uma visão romântica da natureza. Seu autor recorreu a formas de 
ficção, como a tragédia e a epopeia, para compreender o horror da 
guerra e inserir os fatos em um enredo capaz de ultrapassar a sua 
significação particular.  

(Roberto Ventura. “Introdução”. In: Silviano Santiago (org.). 
Intérpretes do Brasil, vol 1, 2000. Adaptado.) 

 
Tal comentário crítico aplica-se à obra 
a) Capitães da Areia, de Jorge Amado. 
b) Vidas secas, de Graciliano Ramos. 
c) Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto. 
d) Os sertões, de Euclides da Cunha. 
e) Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

“Os Sertões”, de autoria de Euclides na Cunha, configura-se como uma 
recriação literária da guerra de Canudos, que durou de 1986 a 1897. A 
obra é, como bem indica o excerto crítico de Roberto Ventura, híbrida, 
na medida em que mescla características de: 
(1) texto jornalístico, por registrar detalhadamente o confronto entre o 
exército brasileiro e os integrantes do movimento fundado por Antônio 
Conselheiro (como afirma Ventura, Euclides da Cunha inseriu “fatos em 
um enredo”);  
(2) tratado científico, porque apresenta análises em torno da geografia 
nordestina, o cenário em que se passa o conflito;  
(3) investigação socioantropológica, uma vez que tem a preocupação 
de caracterizar o sertanejo e de explicar a atuação de Conselheiro e sua 
transformação em líder messiânico (aqui também reside o caráter 
científico romance);  
(4) texto literário, porque, além da própria narração do conflito (“Seu 
autor recorreu a formas de ficção, como a tragédia e a epopeia, para 
compreender o horror da guerra”), desenvolve a relação entre os 
combatentes e o líder messiânico, as personagens da história, 
prendendo-se à individualidade de suas ações.  
A referida “base naturalista e evolucionista”, a qual garante, conforme 
Ventura, a “perspectiva científica” da obra (com influência sobretudo de 
pensadores como Darwin, Comte e Spencer), advém da clara visão 
determinista do romance, segundo a qual o homem – mais 
especificamente na obra, o sertanejo – seria fruto do meio e da 
sociedade em que vive. 
 
 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 19   

Carpe diem: Esse conhecido lema, extraído das Odes do poeta latino 
Horácio (65 a.C.- 8 a.C.), sintetiza expressivamente o seguinte motivo: 
saber aproveitar tudo o que se apresente de positivo (mesmo que 
pouco) e transitório. 

(Renzo Tosi. Dicionário de sentenças latinas e gregas, 2010. Adaptado.) 

 
Das estrofes extraídas da produção poética de Fernando Pessoa (1888-
1935), aquela em que tal motivo se manifesta mais explicitamente é: 
a) Nem sempre sou igual no que digo e escrevo. 
Mudo, mas não mudo muito. 
A cor das flores não é a mesma ao sol 
De que quando uma nuvem passa 
Ou quando entra a noite 
E as flores são cor da sombra. 
b) Cada um cumpre o destino que lhe cumpre, 
E deseja o destino que deseja; 

Nem cumpre o que deseja, 
Nem deseja o que cumpre. 

c) Como um ruído de chocalhos 
Para além da curva da estrada, 
Os meus pensamentos são contentes. 
Só tenho pena de saber que eles são contentes, 
Porque, se o não soubesse, 
Em vez de serem contentes e tristes, 
Seriam alegres e contentes. 
d) Tão cedo passa tudo quanto passa! 
Morre tão jovem ante os deuses quanto 

Morre! Tudo é tão pouco! 
Nada se sabe, tudo se imagina. 
Circunda-te de rosas, ama, bebe 

E cala. O mais é nada. 
e) Acima da verdade estão os deuses. 
A nossa ciência é uma falhada cópia 
Da certeza com que eles 
Sabem que há o Universo. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Esses versos fazem referência clara à transitoriedade da 
vida: o eu lírico nem sempre é o mesmo, assim como a cor das flores 
muda à medida que o dia se desenvolve. Falta, neles, qualquer menção 
à necessidade de aproveitamento daquilo que é positivo. 
b) Incorreta. Nessa estrofe, manifesta-se a impossibilidade de se 
controlar o próprio destino, bem como a completa falta de 
correspondência entre desejo e realidade: “Nem cumpre o que deseja / 
Nem deseja o cumpre”. Não se desenvolve aqui o carpe diem como 
ideia resultante dessa situação. 
c) Incorreta. Nesses versos, o eu poemático lamenta sua consciência, 
exaltando a ignorância como caminho para a felicidade plena: “Porque, 
se o não soubesse, / Em vez de serem contentes e tristes, / Seriam 
alegres e contentes”. Nesse excerto, a felicidade, então, não está 
relacionada ao lema de “saber aproveitar o dia”. 
d) Correta. Nos primeiros três versos da estrofe, está assinalada a 
transitoriedade da vida, uma vez que tudo “morre tão jovem”, e a 
fragilidade daquilo que é positivo: “tudo é tão pouco”. No quarto verso, 
o eu poemático atesta sua incapacidade de reverter esse cenário e de 
controlar o futuro, porque “nada se sabe, tudo se imagina”. É, por fim, 
nos dois últimos versos que o lema carpe diem mais salta aos olhos do 
leitor, na medida em que o eu lírico, por assumir-se consciente dos 
aspectos anteriormente construídos, clama por atitudes que demarcam 
o aproveitamento da vida em seu aspecto físico ou material: “circunda-
te de rosas, ama, bebe/ E cala”. 
e) Incorreta. Essa estrofe expressa a limitação humana em 
comparação ao divino, que está “acima da verdade”. Não há qualquer 
menção ao positivo e ao transitório, quanto menos às atitudes 
decorrentes dessa proposição. 
 

 
 

 QUESTÃO 20   

O quadro não se presta a uma leitura convencional, no sentido 
de esmiuçar os detalhes da composição em busca de nuances visuais. 
Na tela, há apenas formas brutas, essenciais, as quais remetem ao 
estado natural, primitivo. Os contornos inchados das plantas, os pés 
agigantados das figuras, o seio que atende ao inexorável apelo da 
gravidade: tudo é raiz. O embasamento que vem do fundo, do passado, 
daquilo que vegeta no substrato do ser. As cabecinhas, sem faces, 
servem apenas de contraponto. Estes não são seres pensantes, 
produtos da cultura e do refinamento. Tampouco são construídos; antes 
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nascem, brotam como plantas, sorvendo a energia vital do sol de limão. 
À palheta nacionalista de verde planta, amarelo sol e azul e branco céu, 
a pintora acrescenta o ocre avermelhado de uma pele que mais parece 
argila. A mensagem é clara: essa é nossa essência brasileira – sol, 
terra, vegetação. É isto que somos, em cores vivas e sem a intervenção 
erudita das fórmulas pictóricas tradicionais. 

(Rafael Cardoso. A arte brasileira em 25 quadros, 2008. Adaptado.) 
 

Tal comentário aplica-se à seguinte obra de Tarsila do Amaral (1886-
1973):  
 

a) 
 

 
(Antropofagia, 1929.) 

b) 

 
(Abaporu, 1928.) 

c) 

 
(A negra, 1923.) 

d) 

 
(Sol poente, 1929.) 

e) 

 
(São Paulo, 1924.) 

 

 
 

Resolução  Alternativa A  

a) Correta. Essa é a única tela de Tarsila que corresponde à descrição 
de Cardoso: nela, verificam-se claramente “os contornos inchados das 
plantas, os pés agigantados das figuras, o seio que atende ao 
inexorável apelo da gravidade”, além das “cabecinhas, sem faces”. As 
cores empregadas também estão de acordo com o texto: “verde planta, 
amarelo sol e azul e branco céu”, às quais é acrescentado “o ocre 
avermelhado de uma pele que parece argila”. 
b) Incorreta. Essa obra se distancia do comentário porque, na figura 
representada, falta “o seio que atende ao inexorável apelo da 
gravidade”. 
c) Incorreta. Nesse quadro, não existem referências a plantas, à 
vegetação brasileira. Além disso, o rosto da representação humana tem 
face bem delineada, ao contrário do que seria esperado de uma suposta 
aproximação com o seguinte fragmento do texto: “as cabecinhas, sem 
faces, servem apenas como contraponto”. 
d) Incorreta. Falta nessa obra a figura humana, que, no comentário de 
Cardoso, é representativa dos seres que não são “pensantes, produtos 
da cultura e do refinamento”. 
e) Incorreta. Essa tela foge completamente da mensagem que, 
segundo Rafael Cardoso, é clara na composição de Tarsila: “essa é a 
nossa essência brasileira – o sol, terra, vegetação”. O cenário 
representado não é natural, pelo contrário: é urbano. Ademais, cabe 
destacar a ausência das figuras humanas de pés enormes e cabeças 
reduzidas, as quais estão claramente assinaladas no texto. 
 

 
 

 TEXTO   

Examine a tira e o texto, para responder às questões de 21 a 23. 
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 QUESTÃO 21   

According to the cartoon, Lola 
a) has already slept for seven hours. 
b) will sleep until 7 am. 
c) is planning to go to bed at midnight. 
d) used to sleep for nine hours. 
e) went to sleep at 10 pm. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Lendo a tirinha, observamos que: 
A mãe de Lola pergunta o que ela está fazendo acordada à meia-noite. 
Lola responde à mãe que, segundo uma pesquisa, crianças têm uma 
melhor performance na escola ao dormirem 7 horas ao invés de 09.  
A mãe de Lola questiona o fato de a filha ter ido dormir há apenas duas 
horas e Lola diz que imagina o Gênio que ela seria dormindo apenas 2 
horas ao invés de 7. 
 

a) Incorreta. A alternativa A afirma que Lola já tinha dormido por 07 
horas, quando, na verdade, segundo sua mãe, ela tinha ido para a cama 
há apenas 2 horas. 
b) Incorreta. A alternativa B afirma que Lola irá dormir até às 7 da 
manhã, mas não é isso que é mencionado no texto quando aparece a 
referência às 7 horas de sono. 
c) Incorreta. A alternativa C está incorreta, pois afirma que Lola está 
planejando ir para a cama à meia-noite.  
d) Incorreta. A alternativa D afirma que Lola costumava dormir por 9 
horas, mas não temos essa informação na tirinha. 
e) Correta. A alternativa está correta, pois afirma que Lola foi dormir às 
10 da noite e, pela fala da mãe, podemos ver que é meia-noite e que 
ela tinha dormido apenas duas horas, portanto ela foi dormir às 10.   
 

 
 

 QUESTÃO 22   

Lola thinks that 
a) she is a genius. 
b) it is wise to go to bed no later than midnight. 
c) the less she sleeps, the more intelligent she’ll become. 
d) she’ll please her mother if she gets better grades. 
e) her mom wants her to sleep for at least nine hours  

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Lola não se acha um gênio e, baseando-se pelo estudo 
que diz que, se reduzirmos as horas de sono de 9 para 7 horas 
melhoraria o desempenho, ela imagina que, se diminuísse de 7 para 
apenas 2 horas, ela se tornaria um gênio. 
b) Incorreta. A alternativa B afirma que Lola acredita que seria mais 
inteligente/sensato de sua parte se ela fosse dormir antes da meia-
noite, mas na verdade Lola não afirma isso, ela apenas afirma que 
deveria dormir apenas 2 horas para se tonar um gênio e, por essa razão, 
ela está levantando à meia-noite porque foi dormir às 10.  
c) Correta. A alternativa C afirma que Lola acha que, quanto menos ela 
dormir, mais inteligente ela será, e é exatamente isso que ela explica à 
mãe ao levantar apenas duas horas depois de ter ido dormir. 
d) Incorreta. A alternativa D afirma que ela irá agradar a mãe se tirar 
melhores notas, mas na tirinha nada é mencionado sobre isso. 
e) Incorreta. A alternativa E afirma que a mãe quer que Lola durma pelo 
menos 9 horas, mas a mãe de Lola apenas questiona o fato de ela ter 
levantado apenas duas horas depois de ter ido para a cama, não 
falando quanto tempo ela deveria dormir.  
 

 
 

 QUESTÃO 23   

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna numerada 
no texto. 

a) which. b) when. c) while. 
d) whoever. e) who.  

 

 
 

Resolução  Alternativa E 

“A study from Brigham Young University reported that teenagers 
_______ sleep seven hours, compared to nine hours of sleep, perform 
better academically. This study contradicts federal guidelines, stating 
teenagers should sleep as much as they need to.” 
 
“Um estudo da Universidade Brigham Young relatou que adolescentes 
________ dormem sete horas, comparados com nove horas de sono, 
têm uma melhor performance acadêmica. Esse estudo contradiz as 
diretrizes federais que afirmam que os adolescentes deveriam dormir 
tanto quanto precisassem”.  
a) Incorreta. O pronome relativo which se refere a coisas e não poderia 
completar a lacuna, uma vez que o pronome relativo que, omitido na 

frase, se refere a pessoas (aos adolescentes) como podemos ver na 
tradução.  
b) Incorreta. O pronome relativo when significa quando e não poderia 
para completar a lacuna porque a tradução da frase ficaria incorreta.  
c) Incorreta. Da mesma forma, o pronome relativo while, que significa 
enquanto, daria à frase uma tradução incorreta. 
d) Incorreta. O pronome whoever significa qualquer um ou quem quer 
que, não podendo, portanto, completar a frase. 
e) Correta. O pronome relativo who é usado para pessoas e tem como 
tradução que, sendo, portanto, o pronome correto para completar a 
frase. 
 

 
 

 TEXTO   

Leia o texto para responder às questões de 24 a 29. 
 

Question: Is there anything I can do to train 
my body to need less sleep? 

Karen Weintraub 
June 17, 2016 

 
Credit Stock 

 

Many people think they can teach themselves to need less 
sleep, but they’re wrong, said Dr. Sigrid Veasey, a professor at the 
Center for Sleep and Circadian Neurobiology at the University of 
Pennsylvania’s Perelman School of Medicine. We might feel that we’re 
getting by fine on less sleep, but we’re deluding ourselves, Dr. Veasey 
said, largely because lack of sleep skews our self-awareness. “The more 
you deprive yourself of sleep over long periods of time, the less accurate 
you are of judging your own sleep perception,” she said. 

Multiple studies have shown that people don’t functionally 
adapt to less sleep than their bodies need. There is a range of normal 
sleep times, with most healthy adults naturally needing seven to nine 
hours of sleep per night, according to the National Sleep Foundation. 
Those over 65 need about seven to eight hours, on average, while 
teenagers need eight to 10 hours, and school-age children nine to 11 
hours. People’s performance continues to be poor while they are sleep 
deprived, Dr. Veasey said. 

Health issues like pain, sleep apnea or autoimmune disease 
can increase people’s need for sleep, said Andrea Meredith, a 
neuroscientist at the University of Maryland School of Medicine. A 
misalignment of the clock that governs our sleep-wake cycle can also 
drive up the need for sleep, Dr. Meredith said. The brain’s clock can get 
misaligned by being stimulated at the wrong time of day, she said, such 
as from caffeine in the afternoon or evening, digital screen use too close 
to bedtime, or even exercise at a time of day when the body wants to be 
winding down. 

(http://well.blogs.nytimes.com. Adaptado.) 
 

 
 

 QUESTÃO 24   

No primeiro parágrafo, a resposta da Dra. Sigrid Veasey à questão “Is 
there anything I can do to train my body to need less sleep?” indica que 
a) é incorreto pensar que seja possível aprender a dormir menos que o 
necessário. 
b) leva um longo tempo para o corpo se acostumar com menos horas 
de sono. 
c) a maioria das pessoas não percebe a sua real necessidade de 
descanso. 
d) é ilusório pensar que dormir em demasia melhora o rendimento 
quando se está acordado. 
e) algumas pessoas conseguem dormir cada vez menos sem prejuízo 
à saúde. 
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Resolução  Alternativa A 

  Para resolvermos essa questão, vamos traduzir o primeiro parágrafo: 
“Many people think they can teach themselves to need less sleep, but 
they’re wrong, said Dr. Sigrid Veasey, a professor at the Center for Sleep 
and Circadian Neurobiology at the University of Pennsylvania’s 
Perelman School of Medicine. We might feel that we’re getting by fine 
on less sleep, but we’re deluding ourselves, Dr. Veasey said, largely 
because lack of sleep skews our self-awareness. “The more you deprive 
yourself of sleep over long periods of time, the less accurate you are of 
judging your own sleep perception,” she said.” 
 
“Muitas pessoas pensam que eles podem se educar a precisar de 
menos sono, mas eles estão errados, diz Dra. Sigrid Veasey, professora 
no Centro do Sono e Neurobiologia Circadiana da Escola de Medicina 
da Universidade de Pensilvânia. Nós poderíamos sentir que estamos 
nos virando bem com menos sono. Mas estamos nos iludindo, diz Dra 
Veasey, em grande parte porque a falta de sono distorce (skews) nosso 
auto-conhecimento (self-awareness). Quanto mais você se privar 
(deprive) de sono em longos períodos de tempo, menos preciso/exato 
(accurate) você estará ao julgar sua própria percepção de sono.” 
 
a) Correta. Como podemos ver na tradução acima, a Dra. Veasey 
acredita ser incorreta a percepção de que é possível aprender a dormir 
menos que o necessário sem danos à saúde. 
b) Incorreta. Nada é mencionado no texto sobre o tempo que leva para 
acostumar a dormir menos. 
c) Incorreta. No primeiro parágrafo é mencionado o fato de acharmos 
que estamos nos virando bem quando na verdade estamos nos iludindo 
e não percebemos que a falta de sono distorce nossa percepção. Mas 
não é mencionado o fato de não percebemos a real necessidade de 
descanso. 
d) Incorreta. O texto menciona a não redução das horas de sono, mas 
não menciona dormir em demasia. 
e) Incorreta. Conforme visto anteriormente, a Dra. Veasey afirma 
exatamente o contrário do que se afirma na alternativa E. 
 

 
 

 QUESTÃO 25   

No trecho do primeiro parágrafo “We might feel that we’re getting by 
fine on less sleep”, o termo em destaque pode ser substituído, sem 
alteração de sentido, por 
a) could. 
b) ought to. 
c) will. 
d) should. 
e) has to.  

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Traduzindo a frase “We might feel that we’re getting by fine 
on less sleep”, temos; “ Nós poderíamos sentir que estamos nos 
virando bem com menos sono”. E o termo could, que também significa 
poderia, seria a opção correta para substituirmos o might. 
b) Incorreta. O modal ought to significa deveria, indicando um 
conselho, e não pode substituir o might. 
c) Incorreta. O modal will é usado para formar o tempo futuro e, na 
frase, substituindo o might, daria um sentido diferente à construção.  
d) Incorreta. O modal should e o ought to significam deveria e são 
usados para indicar um conselho, não podendo, portanto, substituir o 
might. 
e) Incorreta. O verbo has to, quando usado como modal, significa tem 
que e expressa obrigação, não podendo, portanto, substituir o might. 
 

 
 

 QUESTÃO 26   

No trecho do primeiro parágrafo “The more you deprive yourself of sleep 
over long periods of time, the less accurate you are of judging your own 
sleep perception”, os termos em destaque indicam 
a) finalidade. 
b) preferência. 
c) proporcionalidade. 
d) exclusão. 
e) substituição. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta.  A frase selecionada no enunciado é um comparativo duplo 
que aponta para uma ação/reação (quanto mais se privar de 
sono...menos condições de avaliar...) o que não aponta para uma 
finalidade, mas uma causalidade proporcional. 

b) Incorreta. As estruturas comparativas duplas (double comparatives), 
em geral, apontam a relação entre duas ou mais coisas ou termos em 
um contexto de grandeza, proporção, não de preferência.  
c) Correta. Os termos em destaque (the more – “mais/quanto mais” – 
the less – “menos que – quanto menos”) fazem parte dos “double 
comparatives”, que são estruturas comparativas que denotam, em 
geral, proporcionalidade entre uma ação/reação – causa/efeito. A 
tradução da frase citada no enunciado aponta para esta 
proporcionalidade: “Quanto mais você se priva de dormir por longos 
períodos de tempo, menos preciso você fica em julgar sua própria 
percepção de sono”. 
d) Incorreta. A frase não exclui um conceito em detrimento de outro, 
mas aponta para a relação proporcional de um (quanto mais se privar 
de sono) a outro (menos acurado...) 
e) Incorreta. Não há uma substituição, mas comparação proporcional 
entre privar-se de dormir e ter menos capacidade de julgar a qualidade 
do sono.  
 

 
 

 QUESTÃO 27   

According to the information presented in the second paragraph, one 
can say that 
a) most people, no matter their age, sleep from seven to nine hours. 
b) people need less sleep as they age. 
c) teenagers belong to the age group that needs more sleep. 
d) elderly people should sleep more than they actually do. 
e) an average of seven hours sleep is enough. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. A tradução da alternativa é: “maior parte das pessoas, não 
importa a idade, dormem de sete a nove horas”. Porém o 2º parágrafo 
afirma que há uma variação da necessidade de sono dependendo da 
idade das pessoas, tendo adultos com uma média de 7 a 8 horas de 
sono, pessoas com mais de 65 anos com cerca de 7 a 8 horas de sono, 
adolescentes om uma média de 8 a 10 horas e crianças em idade 
escolar entre 9 e 11 horas de sono.  
b) Correta.  O segundo parágrafo afirma que pessoas com mais de 65 
anos necessitam de 7 a 8 horas de sono, sendo a menor média entre 
as faixas etárias citadas. 
c) Incorreta. Segundo o parágrafo citado no enunciado, as crianças em 
idade escolar, e não os adolescentes, estão no grupo dos que mais 
precisam de horas de sono – entre 9 e 11 horas. 
d) Incorreta. A alternativa afirma que pessoas idosas (elderly people ) 
devem dormir mais do que de fato o fazem. Porém nem o 2º parágrado, 
nem o texto como um todo comprovam tal afirmativa. 
e) Incorreta.  A alternativa traz a afirmação geral de que 7 horas de 
sono é o suficiente, porém o parágrafo todo trabalha com faixas etárias 
distintas e suas diferentes necessidades.  
 

 
 

 QUESTÃO 28   

No trecho do segundo parágrafo “Those over 65 need about seven to 
eight hours, on average, while teenagers need eight to 10 hours”, o 
termo em destaque tem sentido de 
a) durante. 
b) como. 
c) ao longo de. 
d) já que. 
e) enquanto. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. “During” seria uma possível tradução, para o inglês, de 
“durante”, e denotaria a ideia de tempo, duração – e não 
proporcionalidade, como denota na frase citada no enunciado. 
b) Incorreta. A palavra “como” em inglês seria “as” e denotaria 
comparação – o que não é sugerido na sentença. 
c) Incorreta. A frase no enunciado “aqueles acima de 65 precisam de 
sete a oito horas de sono, enquanto adolescentes precisam de oito a 
dez”  aponta proporcionalidade (enquanto) e não temporalidade (ao 
longo de). A conjunção geralmente usada para denotar esta ideia 
(temporalidade) seria “throughout” e não “while”. 
d) Incorreta.  Uma tradução para inglês desta conjunção seria “since”  
ou até mesmo “as” e, de qualquer forma, denotariam causalidade – 
fugindo assim do sentido de proporcionalidade da frase do enunciado. 
e) Correta. A conjunção “while” significa “enquanto” – dando o sentido 
mais adequado para a colocação da sentença – que as pessoas com 
mais de 65 anos precisam de sete a oito horas de sono enquanto 
adolescentes precisam de oito a 10. 
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 QUESTÃO 29   

De acordo com o terceiro parágrafo, o relógio cerebral que regula o ciclo 
de sono e de vigília pode ficar alterado devido 
a) ao barulho de televisão na hora de dormir. 
b) a algumas doenças crônicas. 
c) ao excesso de ingestão de cafeína ao longo do dia. 
d) a estímulos em horários inadequados. 
e) à falta de exercícios físicos. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreto.  A última frase do terceiro parágrafo cita o uso de 
equipamentos eletrônicos (enfatizando a tela e sua luminosidade) – 
“digital screen use too close to bedtime” –, porém não faz citação sobre 
ruídos ou barulhos. 
b) Incorreto. Portadores de doenças crônicas, como dores e apneia, 
podem ter maior necessidade de dormir, como fica evidente no final da 
sentença: “[...] autoimmune disease can increase people’s need for 
sleep [...]”, porém não é colocado como fator que mude o relógio 
cerebral que regula o ciclo de sono e vigília, como pede a assertiva. 
c) Incorreta. O parágrafo cita a ingestão de café no final da tarde ou 
início da noite (afternoon/evening) e não o excesso de sua ingestão 
durante o dia. De fato, é citado como um exemplo de vários fatores que 
podem alterar o ciclo de sono, e não o único. 
d) Correta. A resposta correta está evidenciada na 6ª linha do terceiro 
parágrafo – “The brain’s clock can get misaligned by being stimulated at 
the wrong time of day,” que pode ser traduzido como “o relógio cerebral 
pode ser desalinhado se for estimulado na hora errada do dia”. A 
alternativa faz uma tradução parafraseada da linha citada acima. 
e) Incorreta. Na última frase deste parágrafo, exercícios físicos feitos 
na hora inapropriada (quando o corpo está começando a diminuir suas 
funções para descansar) são considerados elementos que atrapalham 
o sono – não sua falta. 
 

 
 

 QUESTÃO 30   

Observe o cartum. 

 
(www.systemcomic.com. Adaptado.) 

 

A alternativa que completa corretamente a lacuna do número 4 do 
cartum, sem prejuízo de sentido, é 
a) It’s too hot in here. 
b) I don’t want to be tired all day. 
c) Otherwise, I’ll miss the bus. 
d) I’m quite hungry. 
e) Breakfast smells good. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O cartum levanta razões para dormir além do despertador 
ou não. A lacuna (razão número 4 ) está na parte que elege o porquê 
de não levantar após o despertador tocar. A frase da letra A pode-se 
traduzir como “está muito quente aqui” – sendo este um motivo de se 
levantar da cama, e não ficar deitado. 
b) Correta. A frase pode ser traduzida como “Não quero ficar 
cansado(a) o dia inteiro”, o que, na perspectiva do cartum, configuraria 
uma hipótese que corroboraria com a coluna de ficar mais tempo na 
cama. 
c) Incorreta. A frase pode ser traduzida como “Caso contrário, perderei 
o (horário) ônibus.”, sendo uma alternativa que completaria a ideia de 
sair da cama no horário (segunda coluna, e não a primeira).  
d) Incorreta. A frase desta alternativa pode ser traduzida como             
“Estou com bastante fome” – o que levaria a ser uma razão para 
levantar – independente do alarme.  
e) Incorreto.  “O café da manhã está com um cheiro bom” – seria a 
tradução desta alternativa, sendo um motivo que levaria a levantar, e 
não completando a lacuna número 4.  

CIÊNCIAS HUMANAS 
 

 
 

 QUESTÃO 31   

Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os 
Gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e 
mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário, 
considerando-se a ausência de qualquer autoridade central política ou 
religiosa e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade 
para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se 
colocavam para ela. 

(Moses I. Finley. Os primeiros tempos da Grécia, 1998. Adaptado.) 
 

O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da 
Antiguidade: 
a) a predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das 
belas-artes. 
b) a fragilidade militar de populações isoladas em pequenas unidades 
políticas. 
c) a vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de 
governos tirânicos. 
d) a existência de cidades-estados conjugada a padrões civilizatórios 
de unificação. 
e) a igualdade social sustentada pela exploração econômica de colônias 
estrangeiras. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Embora o texto afirme que a cultura grega era um fator 
unificador daquele povo, não há elementos que tornem possível afirmar 
que a reflexão política sobre as artes fosse um aspecto que unisse o 
povo da Hélade. 
b) Incorreta. A unidade política à qual a alternativa se refere é a cidade-
estado. Porém, não é possível afirmar que elas possuíssem em seu 
conjunto uma fragilidade militar e que isso as unisse. Ao contrário, a 
autonomia militar característica da polis levou a edificação de grandes 
exércitos, como o de Esparta, por exemplo. 
c) Incorreta. Não é possível fazer nenhuma ligação entre o nascimento 
da filosofia, com Tales de Mileto no século VII a.C. e seu posterior 
desenvolvimento no período clássico (séculos V e IV a.C.), com a 
existência de governos tirânicos, como o de Psístrato, em Atenas, no 
século VI a.C. 
d) Correta. Conforme sinaliza o texto, o mundo grego foi caracterizado 
pela fragmentação política, pois o território habitado por aquele povo 
era dividido em cidades-estado, não havendo, pelo menos até o século 
IV a.C., uma unificação política do território. Ao mesmo tempo, havia 
uma noção unificadora da existência de um povo helênico, pois 
partilhavam a língua grega, a crença nos mesmos deuses, a mitologia 
e a prática de esportes, especialmente quando da disputa dos jogos 
olímpicos. 
e) Incorreta. Não é possível afirmar que a igualdade social era um fator 
de unificação do povo grego. Ao contrário, mesmo considerando o 
episódio da democracia ateniense, o mundo grego foi caracterizado 
pelo predomínio de oligarquias controlando as cidades-Estado, cuja 
base econômica era o modo de produção escravista, fato que sublinha 
uma imensa desigualdade social. Ao mesmo tempo, também não é 
possível afirmar que os gregos exploravam colônias, tal qual ocorreu no 
período moderno, por exemplo, para assim sustentarem uma suposta 
igualdade social em seu mundo. 
 

 
 

 QUESTÃO 32   

A Igreja foi responsável direta por mais uma transformação, formidável 
e silenciosa, nos últimos séculos do Império: a vulgarização da cultura 
clássica. Essa façanha fundamental da Igreja nascente indica seu 
verdadeiro lugar e função na passagem para o Feudalismo. A condição 
de existência da civilização da Antiguidade em meio aos séculos 
caóticos da Idade Média foi o caráter de resistência da Igreja. Ela foi a 
ponte entre duas épocas.  

(Perry Anderson. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, 2016. Adaptado.) 

O excerto permite afirmar corretamente que a Igreja cristã 
a) tornou-se uma instituição do Império Romano e sobreviveu à sua 
derrocada quando da invasão dos bárbaros germânicos. 
b) limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar das lutas 
políticas durante o Feudalismo. 
c) manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu representações 
de imagens religiosas na Idade Média.  
d) reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa Ocidental 
e combateu a teocracia imperial.  
e) combateu o universo religioso do Feudalismo e propagou, em meio 
aos povos sem escrita, o paganismo greco-romano. 
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Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Conforme o texto aponta, a Igreja cristã tornou-se uma 
instituição muito poderosa ainda dentro do mundo romano, justamente 
a partir do século IV, por meio dos Éditos de Milão (313), que liberou o 
culto cristão e encerrou as perseguições e o de Tessalônica (380), que 
afirmava ser o cristianismo a igreja oficial daquele império. A seguir, 
diante da derrocada daquele império com a invasão dos povos 
bárbaros, permaneceu poderosa, pois parte dos invasores logo se 
converteu àquela fé. Nesse sentido, foi a instituição que mediou a 
formação do novo modo de produção, característico do mundo 
medieval, que foi o feudalismo. 
b) Incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, a Igreja Cristã 
não se limitou a esfera religiosa ou cultural, pois devido sua força diante 
da sociedade europeia medieval, possuiu grande influência e atuação 
política. Um bom exemplo disso foi a coroação de Carlos Magno, no 
natal do ano de 800, como “novo Imperador Romano do Ocidente” e a 
“Querela das Investiduras”, ocorrido entre os séculos 11 e 12, quando 
a Igreja e principalmente o Sacro Imperador Romano Germânico 
disputavam a primazia da investidura dos bispos. Ao final, a Igreja 
conseguiu prevalecer, por meio da Concordata de Worms (1122). 
c) Incorreta. Ao contrário do afirmado pela alternativa, a Igreja permitia 
a divulgação de imagens religiosas, principalmente pelo fato do povo 
ser analfabeto e ser necessário “educá-los” pelo olhar. Tal fato, 
inclusive, ajudou a provocar, a partir do século VIII, uma divergência 
com a Igreja oriental, fato que fez surgir no mundo bizantino o 
movimento iconoclasta, que pregava a destruição das imagens 
religiosas. No século XI, houve a separação definitiva dentro do 
universo cristão, por meio do Cisma do Oriente (1054), quando surgiu a 
Igreja Cristã Ortodoxa. 
d) Incorreta. A Igreja cristã ao longo da Idade Média jamais foi 
simpática a ideia de liberdade religiosa. Ao contrário, sempre condenou 
a existência de outras crenças religiosas que não fossem advindas do 
cristianismo romano, classificando-as como heréticas e buscando 
combatê-las por meio da Inquisição. 
e) Incorreta. A Igreja cristã jamais apoiou o “paganismo greco-romano”. 
Ao contrário, sempre o combateu e o condenou, tornando o 
monoteísmo dominante dentro do universo europeu medieval ocidental. 

 
 

 QUESTÃO 33   

 
(Andrea Mantegna. Lamentação sobre o Cristo morto 1480. Pinacoteca de Brera, Milão) 

A pintura representa no martírio de Cristo os seguintes princípios 
culturais do Renascimento italiano: 
a) a imitação das formas artísticas medievais e a ênfase na natureza 
espiritual de Cristo. 
b) a preocupação intensa com a forma artística e a ausência de 
significado religioso do quadro. 
c) a disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o 
conteúdo realista da composição. 
d) a gama variada de cores luminosas e a concepção otimista de uma 
humanidade sem pecado. 
e) a idealização do corpo do Salvador e a noção de uma divindade 
desvinculada dos dramas humanos. 
 
 
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. O autor, Andrea Mantegna (1431-1506), não imita formas 
artísticas medievais. Ao contrário, foi um representante do 
renascimento italiano e aplicou em sua obra técnicas características 
daquele movimento, tais como a perspectiva. Ao mesmo tempo, ao 
destacar o corpo de Jesus morto e os discípulos chorando ao seu lado, 
valorizou muito mais o universo humano do que o espiritual. 

b) Incorreta. Embora exista grande destaque para as técnicas 
renascentistas elaboradas pelo artista, não é possível afirmar que exista 
uma ausência de conteúdo religioso no trabalho, pois trata-se 
justamente da figura de Jesus, símbolo do cristianismo.  
c) Correta. De fato, o autor preocupou-se com a perspectiva 
geométrica, pois procurou representar o corpo de Jesus com perfeição 
e provocar no olhar do espectador um sentimento de que ao se 
movimentar diante da pintura está sendo seguido pelo corpo de Cristo. 
Ao mesmo tempo, ao destacar o dorso machucado e os pés com 
marcas de pregos, tentou passar ao espectador o sofrimento, quase 
realista, de Cristo diante da crucificação. 

d) Incorreta. Em nenhum momento, diante do realismo da tela, pode-

se afirmar que a obra retrate qualquer espírito otimista em relação a 
humanidade ou que ela exista sem pecado. 

e) Incorreta. Embora até seja possível afirmar que o corpo de Cristo 

está idealizado nessa obra, a maneira realista a qual ele é mostrado, 
especialmente com relação a seu sofrimento, o vincula a características 
humanas, diferentemente do que afirma a alternativa. 
 

 
 

 QUESTÃO 34   

Em meados do século o negócio dos metais não ocuparia senão o terço, 
ou bem menos, da população. O grosso dessa gente compõe-se de 
mercadores de tenda aberta, oficiais dos mais variados ofícios, 
boticários, prestamistas, estalajadeiros, taberneiros, advogados, 
médicos, cirurgiões-barbeiros, burocratas, clérigos, mestres- -escolas, 
tropeiros, soldados da milícia paga. Sem falar nos escravos, cujo total, 
segundo os documentos da época, ascendia a mais de cem mil. A 
necessidade de abastecer-se toda essa gente provocava a formação de 
grandes currais; a própria lavoura ganhava alento novo. 

(Sérgio Buarque de Holanda. “Metais e pedras preciosas”. História geral da civilização 

brasileira, vol 2, 1960. Adaptado.) 

De acordo com o excerto, é correto concluir que a extração de metais 
preciosos em Minas Gerais no século XVIII 
a) impediu o domínio do governo metropolitano nas áreas de extração 
e favoreceu a independência colonial. 
b) bloqueou a possibilidade de ascensão social na colônia e forçou a 
alta dos preços dos instrumentos de mineração. 
c) provocou um processo de urbanização e articulou a economia 
colonial em torno da mineração. 
d) extinguiu a economia colonial agroexportadora e incorporou a 
população litorânea economicamente ativa. 
e) restringiu a divisão da sociedade em senhores e escravos e limitou a 
diversidade cultural da colônia. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, a mineração foi 
um motivo pelo qual a Metrópole se concentrou em afirmar mais 
diretamente seu domínio sobre a colônia. Um bom exemplo disso foram 
as medidas do primeiro ministro do rei D. José I (1750-1777), o Marques 
de Pombal, que tornaram a presença da Coroa ainda mais implacável 
no Brasil. Dentre suas realizações, esteve a criação do imposto da 
Derrama (1765), a expulsão dos Jesuítas (1759) e a criação de Cias. de 
Comércio que detinham o monopólio dessa atividade na região onde 
atuavam. Ao mesmo tempo, não se pode afirmar que haja uma ligação 
direta entre a época da mineração e a independência, em 1822.  

b) Incorreta. Na verdade, a atividade mineradora promoveu, conforme 
o texto destaca, o desenvolvimento de um mercado interno a colônia e 
a ascensão de camadas medianas, tais como “boticários, prestamistas, 
estalajadeiros”.  
c) Correta. A região mineradora de fato era localizada no interior da 
colônia. Entre 1700 e 1725, logo surgiram vários centros urbanos nas 
Minas Gerais, tais como Sabará, Vila Rica, Mariana e Congonhas do 
Campo. Conforme o próprio texto afirma, a maioria da população não 
estava diretamente ligada a atividade mineradora, exercendo outras 
atividades ligadas a administração e abastecimento daquela região. 
Nesse sentido, aquela atividade pode promover uma maior integração 
da economia colonial em relação as necessidades daquela região. 

d) Incorreta. Embora a mineração fosse uma atividade muito 
importante dentro da economia colonial, outras atividades agrícolas não 
foram extintas. Ao contrário, a exportação de açúcar sempre foi, mesmo 
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no auge da mineração, superior em quantidade a do ouro e diamantes. 
Além disso, outras atividades agrícolas se desenvolveram para 
abastecer a região mineradora, como a produção de trigo.  

e) Incorreta. Ao promover o incremento de classes medianas, 
minimizou a divisão da sociedade em senhores e escravos, mais 
característica do nordeste açucareiro. Ao mesmo tempo, podemos 
afirmar que a existência dessas classes medianas, notadamente 
urbanas, sendo alguns de seus representantes inclusive letrados, 
aproximou a sociedade colonial de atividades culturais, tais como o 
arcadismo, por meio de poetas como Tomás Antônio Gonzaga e 
Cláudio Manuel da Costa e do barroco, como Antônio Francisco Lisboa, 
o Aleijadinho. 
 

 
 

 QUESTÃO 35   

No movimento de Independência atuam duas tendências opostas: uma, 
de origem europeia, liberal e utópica, que concebe a América espanhola 
como um todo unitário, assembleia de nações livres; outra, tradicional, 
que rompe laços com a Metrópole somente para acelerar o processo de 
dispersão do Império.  

(Octávio Paz. O labirinto da solidão, 1999. Adaptado) 

O texto refere-se às concepções em disputa no processo de 
Independência da América Latina. Tendo em vista a situação política 
das nações latino-americanas no século XIX, é correto concluir que 
a) os Estados independentes substituíram as rivalidades pela mútua 
cooperação.  
b) os países libertos formaram regimes constitucionais estáveis.  
c) as antigas metrópoles ibéricas continuavam governando territórios 
americanos.  
d) o conteúdo filosófico das independências sobrepôs-se aos interesses 
oligárquicos.  
e) as classes dirigentes nativas foram herdeiras da antiga ordem 
colonial.  

 
 

Resolução  Alternativa E   

a) Incorreta. Ao contrário do que indica a alternativa, após o processo 
de independência, os Estados Nacionais que surgiram não encerraram 
as disputas que existiam dentro do mundo colonial. Na verdade, logo a 
seguir surgiram contendas internas entre as elites criollas pelo comando 
da administração nacional, questões envolvendo os povos ameríndios, 
disputas fronteiriças e grandes rivalidades entre as próprias nações, 
fato que desencadeou algumas guerras, tais como a Guerra do 
Paraguai ou da Tríplice Aliança (1864-1870) ou a Guerra do Pacífico 
(1879-1883), envolvendo Chile, Bolívia e Peru. 
b) Incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, inúmeros conflitos 
armados marcaram a história da América Latina após as 
independências, tanto na relação entre os Estados, quanto relativas a 
política interna, ficando o continente marcado por grande instabilidade 
política. 
c) Incorreta. Após os processos de independência na América Latina, 
extinguiu-se o poder das antigas metrópoles ibéricas (Portugal e 
Espanha) sobre o continente. 
d) Incorreta. O processo de independência resultou na fragmentação 
territorial, surgindo pequenos países controlados pela elite criolla, 
liderados pelos chamados caudilhos, líderes carismáticos ligados aos 
setores tradicionais da sociedade. Nesse sentido, o conteúdo filosófico 
europeu, ligado a visão liberal clássica, não se sobrepôs aos interesses 
locais, representados pelos referidos líderes que contrariavam o ideal 
unitário. 
e) Correta. As classes dirigentes nativas, ou seja os criollos, 
descendentes dos espanhóis nascidos na América na época da 
colonização, acabaram comandando o processo de independência e 
herdando o controle dos Estados nacionais que dela emergiram.  

 
 

 QUESTÃO 36   

A expansão territorial dos Estados Unidos, no século XIX, foi 
o resultado da compra da Luisiana francesa pelo governo central, da 
anexação de territórios mexicanos, da distribuição de pequenos lotes 
de terra para colonos pioneiros, da expansão das redes de estradas de 
ferro, assim como da anexação de terras indígenas. Esse processo 
expansionista foi ideologicamente justificado pela doutrina do Destino 
Manifesto, segundo a qual 
a) o direito pertence aos povos mais democráticos e laboriosos. 
b) o mundo deve ser transformado para o engrandecimento da 
humanidade. 
c) o povo americano deve garantir a sobrevivência econômica das 
sociedades pagãs. 
d) as terras pertencem aos seus descobridores e primeiros ocupantes. 
e) a nação deve conquistar o continente que a Providência lhe reservou. 

 
 

Resolução  Alternativa E   

A expressão “Destino Manifesto” foi uma ideia criada e disseminada nos 
Estados Unidos no século XIX, durante o contexto da expansão 
territorial para Oeste. O termo foi utilizado pela primeira pelo jornalista 
John L O’Sullivan. A concepção do “Destino Manifesto” indicava que o 
povo americano, branco e protestante, era escolhido por Deus para se 
expandir pela América e conquistar terras que iam do Atlântico ao 
Pacífico, em um processo civilizador. Desse modo, a doutrina justificou 
a expansão norte-americana, processo que resultou na incorporação de 
diversos territórios e no massacre de grupos indígenas que ocupavam 
o continente. A expansão estadunidense no século XIX foi responsável 
pela incorporação de diversas porções territoriais que ainda hoje fazem 
parte do território americano.  
 a) Incorreta. O Destino Manifesto não apresentava nenhuma relação 
com a questão da democracia.  
b) Incorreta. A concepção do Destino Manifesto não apresentava 
relação com o engrandecimento da humanidade, sendo uma ideia 
relativa especificamente ao povo americano.  
c) Incorreta. O Destino Manifesto possuía uma forte vinculação com o 
ideal protestante, e não previa a manutenção econômica ou religiosa de 
nenhuma sociedade pagã.  
d) Incorreta. O Destino Manifesto teve como resultado a incorporação 
de terras de outros povos, inclusive resultou no massacre de milhares 
de indígenas. 
e) Correta. O Destino Manifesto foi a concepção responsável por 
sustentar o expansionismo americano no século XIX, sendo um ideal 
fortemente marcado pela concepção protestante, já que entendia a 
expansão protestante como resultado do cumprimento da Providência 
divina.  
 

 
 

 QUESTÃO 37   

Art. 3º O governo paraguaio se reconhece obrigado celebração do 
Tratado da Tríplice Aliança de 1o de maio de 1865, entendendo-se 
estabelecido desde já que a navegação do Alto Paraná e do Rio 
Paraguai nas águas territoriais da república deste nome fica franqueada 
aos navios de guerra e mercantes das nações aliadas, livres de todo e 
qualquer ônus, e sem que se possa impedir ou estorvar-se de nenhum 
modo a liberdade dessa navegação comum. 

(“Acordo Preliminar de Paz Celebrado entre Brasil, Argentina e Uruguai com o 
Paraguai (20 junho 1870)”. In: Paulo Bonavides e Roberto Amaral (orgs.). Textos 

políticos da história do Brasil, 2002. Adaptado.)  

 
O tratado de paz imposto pelos países vencedores da guerra contra o 
Paraguai deixa transparente um dos motivos da participação do Estado 
brasileiro no conflito: 
a) o domínio de jazidas de ouro e prata descobertas nas províncias 
centrais. 
b) o esforço em manter os acordos comerciais celebrados pelas 
metrópoles ibéricas. 
c) a garantia de livre trânsito nas vias de acesso a províncias do interior 
do país. 
d) o projeto governamental de proteger a nação com fronteiras naturais. 
e) o monopólio governamental do transporte de mercadorias a longa 
distância. 

 
 

Resolução  Alternativa C   

A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi a principal questão da política 
externa do Império brasileiro e teve resultados desastrosos para o 
governo de D. Pedro II. Podemos mencionar como antecedentes desse 
conflito a delimitação fronteiriça da região, o equilíbrio de forças 
políticas (prejudicado pela postura intervencionista do Brasil) e a 
navegação na Bacia Platina. Em relação à questão dos rios, o Brasil 
pretendia que a Bacia Platina ficasse aberta à navegação, mantendo 
assim a união do Império e o melhor controle sobre os territórios do RS 
e do MT. Já a Argentina objetivava o controle sobre a bacia 
(aumentando assim a arrecadação), e visava ao restabelecimento do 
antigo Vice Reinado do Prata, sobre sua liderança. Para o Paraguai, o 
acesso à navegação era fundamental, já que o país não possuía saída 
para o mar. O estopim do conflito foi a ruptura por parte de Solano López 
com o Brasil (devido à indignação com intervenção brasileira no 
Uruguai), acompanhado do aprisionamento de um navio brasileiro e 
pela invasão do MT pelo presidente paraguaio. Com a formação da 
Tríplice Aliança por Brasil, Uruguai e Argentina, o Paraguai de Solano 
López foi derrotado e teve que se subordinar ao acordo apresentado 
pela questão.  
a) Incorreta. A Guerra do Paraguai (1864-1870) não apresentou 
qualquer relação com a questão mineradora. Para a economia imperial 
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do Brasil, a questão do ouro nunca foi central, considerando que o auge 
e a decadência da região das Minas aconteceu durante o período 
colonial, no século XVIII.  
b) Incorreta. No momento de eclosão da Guerra do Paraguai, já na 
segunda metade do século XIX, os países da região do Prata já tinham 
conquistado a independência, de modo que não faria mais sentido a 
relação proposta pelas alternativa com as metrópoles ibéricas. A Guerra 
do Paraguai foi resultado de conflitos que revelavam a dinâmica interna 
da região do Prata, sendo que os países europeus não foram 
determinantes na eclosão desse conflito (embora a Inglaterra tivesse 
interesses econômicos).  
c) Correta. O texto menciona explicitamente a “liberdade da navegação 
comum” no Alto do Paraná e do Rio Paraguai. A questão da livre 
navegação na Bacia Platina foi um antecedente crucial da Guerra do 
Paraguai, já que esta era fundamental para o Paraguai, o Brasil 
defendia a livre navegação da mesma, enquanto a Argentina 
ambicionava seu controle.  
d) Incorreta. Embora a questão fronteiriça apresentasse relação com a 
eclosão da Guerra Paraguai, o Império não teve como projetor a 
proteção da nação com “fronteiras naturais”, além desse aspecto não 
aparecer no Acordo Preliminar apresentado pela questão. Nos anos 
anteriores da Guerra do Paraguai, a delimitação da fronteira entre Brasil 
e Uruguai causou diversos conflitos entre os dois países, já que 
estancieiros do Rio Grande do Sul tinham terras no país vizinho e 
utilizavam mão-de-obra escrava, o que era proibido. Esses estancieiros 
se engajaram intensamente em uma guerra civil entre os dois grupos 
políticos uruguaios (Blancos e Colorados), e o Império do Brasil interviu, 
oficialmente, ao lado dos Colorados em levantes que depuseram 
governos Blancos (Guerra contra Oribe em 1850 e Guerra contra 
Aguirre em 1863-64). 
e) Incorreta. A questão do transporte de mercadorias não foi, em 
nenhuma medida, uma das causas da Guerra do Paraguai.  
 

 
 

 TEXTO   

Leia o texto para responder às questões 38 e 39. 

 
A industrialização contemporânea requer investimentos 

vultosos. No Brasil, esses investimentos não podiam ser feitos pelo 
setor privado, devido à escassez de capital que caracteriza as nações 
em desenvolvimento. Além disso, o crescimento econômico do Brasil, 
um recém-chegado ao processo de modernização, processou-se em 
condições s socioeconômicas diferentes. Um efeito internacional de 
demonstração, na forma de imitação de padrões de vida, entre países 
ricos e pobres, e entre classes ricas e pobres dentro das nações, 
resultou em pressões significativas sobre as taxas de crescimento para 
diminuir a diferença entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento. 
Em vista das aspirações de melhores padrões de vida, o governo 
desempenhou um papel importante no crescimento econômico recente 
do Brasil. 

(Carlos Manuel Peláez e Wilson Suzigan  História monetária do Brasil, 1981. 
Adaptado.) 

 

 
 

 QUESTÃO 38   

De acordo com o texto, uma das particularidades do processo de 
industrialização brasileira é  
a) o controle das matérias-primas industriais pelas nações imperialistas 
do planeta. 
b) a escassez de mão de obra devido à sobrevivência da pequena 
propriedade rural. 
c) o domínio da política por setores sociais ligados aos padrões da 
economia colonial. 
d) a emergência da industrialização em meio a economias 
internacionais já industrializadas. 
e) a existência prévia de um amplo mercado consumidor de produtos 
de luxo. 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. O texto não menciona a questão das matérias-primas 
utilizadas no processo de industrialização, ou seja, essa não pode ser 
a particularidade do processo de industrialização brasileira.  
b) Incorreta. O texto não faz nenhuma menção sobre a questão da 
propriedade rural e suas implicações no processo de industrialização. 
No entanto, a concentração fundiária brasileira, existente desde o 
período colonial, não sofreu alteração durante o processo de 
industrialização. Temos como exemplo disso o surgimento das Ligas 

Camponesas em Pernambuco durante os anos JK, movimento que 
identificava na questão fundiária as origens dos problemas nacionais.  
c) Incorreta. O texto não menciona nenhuma relação entre setores 
sociais ligados aos padrões da economia colonial e o domínio da 
política. Sobre os agentes do processo de industrialização, o autor 
afirma que os investimentos “não podiam ser feitos pelo setor privado”, 
portanto, “o governo desempenhou um papel importante no crescimento 
econômico recente do Brasil”.  
d) Correta. Essa alternativa pode ser considerada correta pois, de 
acordo com o texto, “o crescimento econômico no Brasil, um recém-
chegado ao processo de modernização, processou-se...”. 
e) Incorreta.  O texto não nos permite concluir que existisse, no Brasil, 
um “amplo mercado consumidor de produtos de luxo”. Além disso, trata-
se de uma suposição bastante improvável tendo em vista o contexto 
socioeconômico brasileiro no período em questão, quando parte 
significativa da população ainda vivia no campo.  
 

 
 

 QUESTÃO 39   

Os impasses do desenvolvimento industrial brasileiro, apontados pelo 
texto, foram enfrentados no governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) 
com o Plano de Metas, cujo objetivo era promover a industrialização por 
meio  
a) da associação de esforços econômicos entre o Estado, o capital 
estrangeiro e as empresas nacionais. 
b) da valorização da moeda nacional, da estatização de fábricas falidas 
e da contenção de salários. 
c) da criação de indústrias têxteis estatais e do aumento de impostos 
sobre o grande capital nacional. 
d) do emprego de empresas multinacionais submetidas à severa lei da 
remessa de lucros, juros e dividendos para o exterior. 
e) do combate à seca no Nordeste e do aumento do salário mínimo, 
com controle da inflação. 
 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O projeto de JK, conhecido como nacional-
desenvolvimentismo, tinha como principal aspecto o desenvolvimento 
da industrialização por meio da abertura ao capital estrangeiro. O 
governo de JK atraiu muitos investimentos e aumentou 
significativamente o número de multinacionais no Brasil. Grandes 
empresas se instalaram no país nesse período, especialmente as 
montadoras de automóveis que se concentraram na região do ABC 
Paulista. 
b) Incorreta. Os anos do governo JK foram marcados pelo intenso 
crescimento econômico, processo que acabou atenuando a inflação e 
possibilitando o aumento de ofertas de empregos e de salários. Além 
disso, não ocorre um processo de falências de fábricas, mas sim de 
expansão.  
c) Incorreta. Não ocorreu a criação de indústrias têxteis nacionais. A 
ênfase do projeto industrial de JK foi a indústria automobilística, que 
faziam parte de grandes conglomerados industriais. Nesse período, a 
indústria se expandiu e se diversificou.  
d) Incorreta. Os anos JK são caracterizados pelo enfraquecimento da 
Lei de Remessa de Lucros, tendo em vista o amplo espaço concedido 
ao capital estrangeiro nesse período. A Lei foi consolidada 
posteriormente, durante o governo de João Goulart (1961-1964), quE 
regulamentou a Lei que já tramitava no Congresso. Nos termos dessa 
lei, o limite de remessas para o estrangeiro era de 10% do total do 
capital registrado das empresas, medida que corroborou o clima de 
insatisfação com o governo de Goulart.  
e) Incorreta. Embora JK tenha desenvolvido iniciativas para combater 
a desigualdades regionais, como a criação da SUDENE 
(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), esse não foi o 
ponto central do desenvolvimento industrial de Juscelino. As indústrias 
se concentraram na região Centro-Sul, com destaque para a região do 
ABC Paulista, local privilegiado devido à proximidade com os grandes 
centros urbanos. 
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 QUESTÃO 40   

Observe o cartaz, relativo ao plebiscito realizado em janeiro de 1963. 
 

 
(www.projetomemoria.art.br) 

 
O cartaz alude à situação histórica brasileira marcada por  
a) estabilidade política, crescimento da economia agroindustrial e 
baixas taxas de inflação. 
b) renúncia presidencial, debates sobre sistema de governo e projetos 
de reforma social. 
c) ascensão de governos conservadores, despolitização da sociedade 
e abolição de leis trabalhistas. 
d) deposição do presidente da República, privatizações de empresas 
estatais e adoção do neoliberalismo. 
e) autoritarismos governamentais, restrições à liberdade de expressão 
e cassações de mandatos de parlamentares. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O governo de João Goulart foi um período marcado pela 
intensa instabilidade política. Já no contexto da renúncia do presidente 
Jânio Quadros (1961), setores conservadores buscaram impedir a 
posse de João Goulart (que encontrava-se, na ocasião, em uma viagem 
diplomática à China), e acabaram por impor a adoção do sistema 
parlamentarista ao vice presidente. Desse modo, a alternativa é 
incorreta, pois o governo de Jango foi um período marcado pela 
instabilidade. Além disso, as taxas inflacionárias do Brasil eram altas 
desde o governo de Jânio Quadros, e representava uma herança da 
dívida externa adquirida nos anos JK. 
b) Correta. Em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart 
enfrentou intensa resistência à sua posse, especialmente por setores 
conservadores que compunham o governo de Jânio (ministros militares, 
por exemplos). Para que sua posse ocorresse, João Goulart teve que 
se submeter à imposição do sistema parlamentarista que vigorou até 
1963, quando um plebiscito decidiu pelo retorno do presidencialismo. 
Além da determinação do modelo de governo, o período foi marcado 
pela polarização da sociedade brasileira em relação às chamadas 
Reformas de Base, conjunto de mudanças que alterariam as bases da 
sociedade brasileira. Dentre as Reformas de Base, estavam previstas a 
Reforma educacional (combate ao analfabetismo), a Reforma Política 
(ampliação do direito ao voto para soldados e analfabetos), e, a mais 
polêmica delas, a Reforma Agrária, que redistribuiria as terras 
brasileiras.  
c) Incorreta. Não é possível afirmar que esse período foi marcado pela 
despolitização da sociedade brasileira, tendo em vista que a sociedade 
estava bastante engajada tanto na pressão pelas Reformas de Base 
(especialmente os Movimentos Sociais, cuja palavra de ordem era 
“reforma agrária na lei ou na marra”), quanto na oposição ao governo 
de João Goulart (na organização das Marchas da Família com Deus 
pela Liberdade). Nesse período, não houve a “abolição de leis 
trabalhistas”, pelo contrário, a trajetória de Goulart associada ao 
trabalhismo buscava aprofundar as conquistas dos trabalhadores. Por 
fim, o governo de Jango era considerado de caráter progressista, não 
sendo possível considerar que tenha ocorrido a “ascensão de governos 
conservadores”.  

d) Incorreta. No contexto em questão, não ocorreu a deposição do 
presidente, e sim a renúncia de Jânio Quadros em 1961 acompanhada 
da posse de João Goulart mediante a imposição do parlamentarismo 
pelos setores militares de governo de Jânio. As propostas de João 
Goulart não previam a privatização de empresas estatais, ocorrendo o 
contrário quando o presidente realiza, por exemplo, a encampação de 
algumas refinarias de petróleo.  
e) Incorreta. A alternativa descreve características pertinentes ao 
contexto da Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964-1985). O governo de 
João Goulart era democrático, de modo que não ocorreu nenhum tipo 
de restrição à liberdade de expressão nem cassações de mandatos 
parlamentares.  
 

 
 

 QUESTÃO 41   

 
(www.contramare.net) 

 
O artista Artur Barrio nasceu em Portugal e mudou-se para o Brasil em 
1955, dedicando-se à pintura a partir de 1965. Em 1969, começa a criar 
as Situações: trabalhos de grande impacto, realizados com materiais 
orgânicos com o lixo, papel higiênico, detritos humanos e carne 
putrefata, com os quais realiza intervenções no espaço urbano. No 
mesmo ano, escreve um manifesto no qual contesta as categorias 
tradicionais da arte e sua relação com o mercado, e a conjuntura 
histórica da América Latina. Em 1970, na mostra coletiva. Do corpo à 
terra, espalha as Trouxas ensanguentadas em um rio em Belo 
Horizonte.  

(http://enciclopedia.itaucultural.org.br. Adaptado.) 

 
Relacionando-se a imagem, as informações contidas no texto e o 
contexto do ano da mostra coletiva. Do corpo à terra, é correto 
interpretar a intervenção Trouxas ensanguentadas como uma 
a) denúncia da situação política e social do Brasil. 
b) revelação da pobreza da população brasileira. 
c) demonstração do caráter perdulário das sociedades de consumo. 
d) crítica à falta de planejamento das cidades latino-americanas. 
e) melhoria, por meio da arte, das áreas degradadas das cidades. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. A produção da obra ocorreu em 1970, período conhecido 
como “Anos de Chumbo”, o auge repressivo da Ditadura Militar (1964-
1985), iniciado com o decreto do Ato Institucional número 5. Conhecido 
como “o golpe dentro do golpe”, o AI-5 fechou o Congresso, aprofundou 
a censura, suspendeu o habeas corpus etc. Nesse período, diversos 
grupos passaram a combater a Ditadura por meio da luta armada, 
processo que foi acompanhado da intensificação do aparato repressivo. 
A prática de tortura e os desaparecimentos dos opositores do regime 
eram frequentes. A obra “Trouxas ensanguentadas” representava uma 
simulação corpos que apresentavam cortes de faca e sangue, 
representando uma denúncia das recorrentes práticas de “desova” de 
pessoas assassinadas, efetuada por agentes da ditadura.  
b) Incorreta. A presença de sangue e de elementos ligados à 
decomposição na intervenção faz uma alusão à questão da violência e 
da morte, e não da pobreza. 
c) Incorreta. A obra não possui elementos que se relacionam com a 
sociedade de consumo, além de ter sido produzida em um contexto 
político bastante característico, sugerindo sua relação com o momento 
político brasileiro.  
d) Incorreta. A proposta da obra de simular corpos não apresenta 
nenhuma relação com o planejamento de cidades latino-americanas.  
e) Incorreta. A ênfase da obra de Barrio não era a região onde elas 
eram apresentadas (terrenos baldios e rios), mas sim a denúncia de 
uma prática comum da Ditadura, a desova de corpos.  
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 QUESTÃO 42   

Com o fim da Guerra Fria, os EUA formalizaram sua posição 
hegemônica. Sem concorrência e se expandindo para as antigas áreas 
de predomínio socialista, o capitalismo conheceu uma nova fase de 
expansão: tornou-se mundializado, globalizado. O processo de 
globalização criou uma nova divisão internacional do trabalho, baseado 
numa redistribuição pelo mundo de fábricas, bancos e empresas de 
comércio, serviços e mídias. 

(Loriza L. de Almeida e Maria da Graça M. Magnoni (orgs.). Ciências humanas: 
filosofia, geografia, história e sociologia, 2016. Adaptado.) 

 

Dentre as consequências do processo de globalização, é correto citar 
 

a) o nascimento do governo universal e democrático. 
b) a pacificação das relações internacionais. 
c) o enfraquecimento dos estados-nações. 
d) a abolição da exploração social do trabalho. 
e) o nivelamento econômico dos países. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Embora o capitalismo tenha se expandido com o 
surgimento de uma Nova Ordem Mundial e o fim da Guerra Fria, no 
âmbito das estruturas das relações internacionais isso não provocou a 
emergência de um governo único, tampouco democrático, pois 
persistem divergências políticas, econômicas e culturais entre vários 
Estados. 
b) Incorreta. Evidenciam-se na atualidade diversos conflitos e tensões 
geopolíticas ao redor do mundo, exemplos da instabilidade militar 
incidente nas realidades interna e externa de muitos países. Exemplos 
disso são a Guerra da Síria e a crescente ação de grupos terroristas, 
como o ISIS* no Oriente Médio.  
* Islamic State of Iraq and Syria. Em português, as formas adotadas pela 
imprensa brasileira são “Estado Islâmico” ou “EI”. 
c) Correta. A globalização contemporânea baseia-se na crescente ação 
de agentes privados transnacionais e, como o próprio texto diz, “numa 
redistribuição pelo mundo de fábricas, bancos e empresas de comércio, 
serviços e mídias”. Isso faz com que os Estados-nação modifiquem sua 
ação, dividindo decisões importantes com grandes corporações e 
instituições internacionais. 
d) Incorreta. A “nova divisão internacional do trabalho” mencionada no 
texto promoveu novas formas de apropriação dos meios de produção 
capitalista, sendo que a mão-de-obra ratificou a sua centralidade como 
fator de reprodução do capital. É possível identificá-la como importante 
fator locacional da indústria, associada à sua exploração com maior 
intensidade em determinadas regiões do mundo do que em outras. 
Dessa forma, o Sudeste Asiático caracteriza-se como uma área atrativa 
às corporações transnacionais devido aos baixos custos relacionados a 
baixos salários e frágeis legislações trabalhistas. 
e) Incorreta. A globalização econômica tem intensificado a 
concorrência em âmbito internacional. Os principais mercados 
financeiros e o comércio global de mercadorias estão concentrados em 
países desenvolvidos e emergentes, evidenciando uma realidade de 
desenvolvimento desigual das economias nacionais. 
 

 
 

 QUESTÃO 43   

Grandes movimentos comerciais de petróleo 
(milhões de toneladas), 2015 

 

 
 

(www.bp.com. Adaptado.) 

Os fluxos de importação e de exportação expressos no mapa 
evidenciam 
a) a ausência de países integrantes do G4 nas importações de petróleo. 
b) a ausência de países integrantes do G7 nas exportações de petróleo. 
c) o predomínio dos países membros do NAFTA nas exportações de 
petróleo. 
d) a ausência de países integrantes do BRICS nas importações de 
petróleo. 
e) o predomínio dos países membros da OPEP nas exportações de 
petróleo. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. O G4 é formado a partir da aliança entre Alemanha, Brasil, 
Índia e Japão. O mapa de grandes movimentos comerciais de petróleo 
mostra nitidamente os fluxos de importação em direção ao Japão e à 
Índia, além de direcionar outros fluxos nas regiões onde se localizam 
Brasil e Alemanha.  
b) Incorreta. O G7 compreende os países com as economias mais 
avançadas do mundo (EUA, Canadá, Alemanha, Itália, França, Reino 
Unido e Japão). O mapa da questão apresenta Estados Unidos e 
Canadá como exportadores de petróleo, tornando a alternativa 
incorreta. 
c) Incorreta. O NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio – 
do inglês: North American Free Trade Agreement) é composto pelos 
três países da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México). 
O mapa apresentado indica outros fluxos de exportação mais relevantes 
que os oriundos desses países, como se observa nas setas que saem 
do Oriente Médio, por exemplo.  
d) Incorreta. O BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul, países de economia emergente que se destacam em 
escala mundial. A alternativa afirma a ausência de países do BRICS nas 
importações, porém ela é considerada inválida ao se observar as setas 
indicando importações por parte da Índia e da China. 
e) Correta. A OPEP (Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo) é composta por países do Oriente Médio, África e América do 
Sul. Através dos fluxos apresentados no mapa, constata-se que há um 
predomínio das exportações de petróleo por parte desse grupo. 
 

 
 

 QUESTÃO 44   

 
(Caulos. Só dói quando eu respiro, 2012.) 

 
O processo ironizado na charge, em que cada participante da reunião 
acrescenta um item à imagem do operário, refere-se 
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a) à tomada de decisões no âmbito coletivo, que integra os operários no 
planejamento fabril e valoriza o trabalho. 
b) à alienação do trabalho, que fragmenta as etapas produtivas e 
controla os movimentos dos trabalhadores. 
c) ao aumento das exigências contratuais, que elevam o desemprego 
estrutural e alimentam as instituições de qualificação profissional. 
d) à substituição do trabalhador na linha de montagem, que mecaniza 
as fábricas e evita a especialização produtiva. 
e) ao desenvolvimento de novas técnicas, que complexificam a 
produção e selecionam os profissionais com domínio global sobre o 
produto. 

 
 

Resolução   Alternativa B 

a) Incorreta. A charge representa uma reunião entre pessoas 
sugestivamente responsáveis pelo gerenciamento das relações 
produtivas e de trabalho. Isso pode ser deduzido pelo fato de estas 
estarem conversando sobre a figura do trabalhador, presente no interior 
do balão com uma ferramenta às mãos. Tal situação evidencia um 
aspecto marcante do modelo produtivo predominante na economia 
global atual: a separação entre o planejamento e gerenciamento da 
produção e sua concretização pelo trabalhador. 
b) Correta. A charge demonstra como os administradores e 
profissionais ligados à gerência, junto aos donos das firmas e/ou 
investidores financeiros (representados nos quadrinhos pelo homem 
com cartola), comandam o processo produtivo e as relações de trabalho 
no âmbito das atividades industriais. Como o próprio enunciado afirma, 
“cada participante acrescenta um item à imagem do operário”, 
planejando a forma como ele deve trabalhar, fato que o torna alienado 
do processo como um todo, sem conhecimento das diversas etapas que 
o compõem. 
c) Incorreta. A imagem da questão não apresenta elementos que se 
vinculem à dimensão dos contratos de trabalho, mas sim ao 
pensamento estratégico de como se realizará o emprego da mão-de-
obra ao longo do processo produtivo. Também não há inferências 
quanto à melhor qualificação profissional, pois as discussões sobre o 
trabalhador sugerem que ele precisa apenas operar uma ferramenta e 
equipamentos de proteção (luvas e capacete) ao longo do processo. 
d) Incorreta. Embora a substituição da mão-de-obra humana por 
sistemas e equipamentos automatizados tenha se intensificado na 
produção industrial global, a figura do trabalhador é recorrente ao longo 
da conversa evidenciada na charge, sendo ele considerado ainda um 
fator importante à realização da produção no contexto abordado. 
e) Incorreta. O trabalhador industrial não possui controle sobre os 
meios de produção porque, como apresentado na charge, ele não 
planeja sua própria atividade. Ao contrário, ele é controlado, fato 
demonstrado pelo último quadro no qual verifica-se uma “chave de 
corda” em suas costas. A responsabilidade de gerência dos meios de 
produção está designada aos profissionais administrativos ou aos 
próprios investidores das grandes empresas na atualidade. 
 

 
 

 QUESTÃO 45   

Criado em resposta às crises econômicas do final da década de 1990, 
o G-20 reflete o contexto de 
a) unilateralidade da antiga ordem mundial, marcada pela supremacia 
britânica no Conselho de Segurança das Nações Unidas.  
b) bipolaridade da antiga ordem mundial, caracterizada pela 
estabilidade financeira dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
c) multipolaridade da antiga ordem mundial, marcada pelo 
fortalecimento da cooperação entre blocos econômicos. 
d) multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela 
diversidade de interesses das economias industrializadas e 
emergentes. 
e) bipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pelo controle 
estadunidense e soviético das instituições financeiras internacionais. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

O G-20 foi iniciado em 1999 e é composto por Argentina, Austrália, 
Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, 
Japão, México, República da Coreia, Rússia, Arábia Saudita, África do 
Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e da União Europeia (UE). 
Visa favorecer a negociação internacional, integrando o princípio de um 
diálogo ampliado. O peso econômico e a representatividade do G-20 
conferem-lhe significativa influência sobre a gestão do sistema 
financeiro e da economia global. 
 
a) Incorreta. A antiga ordem mundial é marcada pela bipolaridade da 
Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Além disso, pode-
se apontar como incorreta a informação sobre a supremacia britânica 

no Conselho de Segurança da ONU, uma vez que o órgão das Nações 
Unidas possui 5 membros permanentes com igual poder de veto (EUA, 
Rússia, China, Reino Unido e França). 
b) Incorreta. A alternativa é considerada incorreta por caracterizar a 
antiga ordem mundial pela estabilidade financeira dos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, visto que se trata de um período em 
que as nações, principalmente as subdesenvolvidas, apresentavam 
grande instabilidade financeira, mantendo-se dependentes de 
empréstimos e auxílios internacionais e submetendo-se às regras 
político-financeiras globais.  
c) Incorreta. A antiga ordem mundial é marcada pela bipolaridade e 
não pela multipolaridade. Além disso, o fortalecimento e a cooperação 
relativos aos blocos econômicos se dão no contexto da nova ordem 
mundial. 
d) Correta. A alternativa caracteriza corretamente a nova ordem 
mundial como multipolar e pela diversidade de interesses das 
economias industrializadas e emergentes, dada a heterogeneidade 
desses agentes, tanto econômica quanto socialmente. 
e) Incorreta. A nova ordem mundial é marcada pela multipolaridade e 
não pela bipolaridade. Essa informação já tornaria a alternativa 
incorreta, porém, seu complemento confirma esse caráter, pois afirma 
o controle estadunidense e soviético das instituições financeiras 
internacionais. A última sentença apresenta a afirmativa 
descontextualizada a respeito da União Soviética, extinta em 1991. 

 
 

 QUESTÃO 46   

Alguns estudos recentes mostram que, de fato, há uma 
mudança ocorrendo na equação das migrações internas e na 
conformação das redes urbanas, com um novo papel de protagonismo 
regional dessas cidades médias, cuja população e PIB crescem mais 
do que as grandes cidades brasileiras. 

(João S. W. Ferreira e Luciana Ferrara. “A formulação de uma nova  
 matriz urbana no Brasil”. In: Tarcisio Nunes et al. (orgs.).  

 Habitação social e sustentabilidade urbana, 2015. Adaptado.) 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente o fenômeno urbano 
caracterizado no excerto. 
a) Verticalização. 
b) Segregação socioespacial. 
c) Gentrificação. 
d) Favelização. 
e) Desmetropolização. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

A questão aborda um fenômeno recente de crescimento da importância 
das cidades médias na rede urbana brasileira. Elas podem ser 
classificadas como centros urbanos que possuem de 100.000 a 500.000 
habitantes e um relativo dinamismo econômico e infraestrutural, 
regionalmente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), as cidades médias são as que mais crescem no país e 
apresentaram um nível de oferta de emprego que aumentou 70% entre 
os anos de 2004 e 2010, além de crescimento de 153% de seu PIB 
contra 94% da média total urbana, fator que as torna atrativas na 
“equação das migrações internas” mencionada no enunciado da 
questão. Dessa forma, pode-se discorrer o seguinte sobre as 
alternativas: 
a) Incorreta. A verticalização refere-se a um processo urbanístico 
relacionado à construção de edifícios normalmente nas áreas centrais 
das cidades, muito comum em grandes metrópoles. Ela pode ser 
decorrente do planejamento urbano vinculado ao conceito de 
modernização da cidade ou da ação de agentes imobiliários que 
instalam prédios para fins comerciais e/ou residenciais no centro urbano 
devido à sua alta valorização. O enunciado não possui relação com 
essa dinâmica urbana. 
b) Incorreta. O texto apresentado não faz alusão às desigualdades ou 
à separação física das diferentes classes sociais no contexto das 
cidades, uma vez que possui sua análise central na dinâmica da 
expansão das cidades médias na rede urbana. 
c) Incorreta. O conceito de gentrificação pode ser entendido como a 
transformação dos padrões imobiliários e culturais de determinados 
bairros da cidade, normalmente associado à ação de agentes públicos 
e privados que visam requalificar e valorizar essas áreas. Tal dinâmica 
promove a saída forçada de populações pobres nas áreas onde incide 
devido ao aumento do valor dos aluguéis e do próprio custo de vida 
desses bairros. Embora seja mais comum em grandes cidades (acima 
de 500.000 habitantes), esse processo não possui relação com aquilo 
que está descrito no enunciado. 
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d) Incorreta. Esse conceito trata dd surgimento e do crescimento de 
favelas nos países subdesenvolvidos e, mesmo sendo muito presente 
no Brasil, não é abordado pela questão. 
e) Correta. Ao mencionar “um novo papel de protagonismo regional 
dessas cidades médias”, o texto sugere uma descentralização da 
influência das cidades da rede urbana brasileira, uma vez que a 
população e o PIB das cidades médias crescem mais do que os das 
grandes cidades. 
 

 
 

 QUESTÃO 47   

Simulações de custos de transporte 

 
 (Confederação Nacional do Transporte.  

Entraves logísticos ao escoamento de soja e milho, 2015.) 
 

Examinando a imagem e considerando as características dos meios de 
transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário, é correto afirmar que 
 

a) a escolha dos meios de transporte de cargas restringe-se à relação 
entre a capacidade e o custo do deslocamento. 
b) a otimização do custo-benefício no transporte de cargas relaciona-se 
diretamente à escolha exclusiva de um tipo de modal. 
c) a falta de flexibilidade no transporte de cargas traduz a dependência 
nacional por técnicas estrangeiras. 
d) a multimodalidade no transporte de cargas mantém relação com o 
custo final da tonelada por quilômetro percorrido. 
e) a escolha dos modais para o transporte de cargas obedece a 
determinações políticas para o estabelecimento das rotas 

 
 

Resolução  Alternativa D 

A questão demonstra diferentes trajetos para o transporte de uma 
mercadoria que parte do município de Lucas do Rio Verde (MT) até 
diferentes portos do Brasil. Por se tratar de um dos maiores produtores 
de soja do Brasil (segundo o IBGE, em 2013 esse município ocupou a 
26ª posição do PIB agrícola do país), pode-se inferir que o produto 
transportado seja esse. Assim, pode-se afirmar o seguinte: 
a) Incorreta. Além dos fatores apresentados, as decisões a respeito de 
quais modais devem ser utilizados para transporte de cargas devem 
considerar o tipo de produto transportado, ou seja, considerar sua 
fragilidade; a velocidade do meio de transporte utilizado e, 
consequentemente, o tempo; versatilidade sobre os diferentes terrenos 
pelo qual irá passar e segurança. 
b) Incorreta. Como observado no gráfico, a relação entre a mercadoria 
transportada e o modal utilizado interfere no preço final do produto, 
sendo que ao longo do trajeto podem ser utilizados mais do que um 
modal, fato que invalida a afirmação. 
c) Incorreta. O Brasil possui técnicas construtivas para implantar as 
infraestruturas de transporte mencionadas no enunciado, porém por 
opções econômicas ao longo da formação socioespacial do território, 
priorizou-se a maior utilização de um único tipo de modal: o rodoviário. 
Dessa forma, a falta de flexibilidade no transporte de determinados 
produtos não pode ser explicada pela dependência em relação a 
“técnicas estrangeiras”. 
d) Correta. Observa-se, por meio do gráfico, que em trechos onde 
ocorre a intermodalidade, ou seja, a utilização de mais de um modal ao 
longo do trajeto, há menor custo no produto final, caso da rota até 
Santarém (PA) via Miritituba (PA), cujo preço final é de cerca de 
R$ 167,00 por tonelada. O mesmo serve para a rota até Santarém via 
Nova Canaã do Norte (PA), onde o preço é de aproximadamente 

R$ 133,00 por tonelada. É válido ressaltar que a grande distância do 
município produtor e do porto e o uso de um único tipo de modal 
(rodoviário) torna a rota até Santos (SP) a mais cara, aspecto que 
poderia ser amenizado com a aplicação da intermodalidade nesse 
trajeto. 
e) Incorreta. Os critérios para utilização dos modais de transporte são 
norteados por fatores econômicos e logísticos, como a distância das 
regiões produtoras com portos exportadores, o custo do frete por 
tonelada e as características do produto transportado. 
 

 
 

 QUESTÃO 48   

 
(Frank Press et al. Para entender a Terra, 2006.) 

 

A estratificação observada na imagem constitui uma feição comum em 
rochas de origem 
 

a) extrusiva. 
b) sedimentar. 
c) intrusiva. 
d) metamórfica. 
e) ígnea. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Esta questão trouxe dificuldades ao vestibulando devido à imprecisão 
da imagem apresentada. Imediatamente a imagem permitia a exclusão 
de três alternativas, rocha ígnea (e), intrusiva (c) e extrusiva (a), uma 
vez que, em geral, estas trazem características aparentes mais 
homogêneas, sem a marcação de lajes-camadas. Entretanto, apesar de 
sugerir através das camadas visualmente destacadas na imagem sua 
constituição sedimentar, seria possível pela generalidade e imprecisão 
dela supor a formação de uma rocha metamórfica gerada a partir de 
uma rocha sedimentar anterior, que apresentaria camadas distorcidas 
pela alta pressão e temperatura do metamorfismo. Vejamos imagens de 
rochas metamórficas que apresentam tais características: 

 
Folhelho e rocha metamórfica que também apresentam as camadas visíveis e a 

distorção da verticalidade. 
 

Tal argumentação poderia levar o vestibulando a escolher como 
resposta correta a alternativa (d) rocha metamórfica, contudo, o gabarito 
oficial privilegiou a alternativa (b) sedimentar, fato que poderia gerar 
dúvidas, pois na imagem da questão fica clara a não horizontalidade 
das camadas-lajes, elemento estético típico de rochas sedimentares. 
Veja o exemplo: 

 
Rocha Sedimentar com camada horizontal 
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É importante ressaltar que através de processos internos do relevo 
(entre eles a epirogênese - soerguimento) e, principalmente, externos 
(modelação eólica), as rochas sedimentares podem apresentar tal 
distorção. No caso da imagem apresentada na questão, a sinuosidade 
da rocha sedimentar foi gerada a partir da modelação eólica. Vejamos 
um exemplo: 

 
Sedimentar com camada sinuosa ou inclinada. 

 

Tais argumentos permitem concluirmos que o gabarito é válido, mas a 
questão deixa margem para contestação de possível resposta dupla.  
 

 
 

 QUESTÃO 49   

Efeitos do fenômeno climático em dezembro,  
janeiro e fevereiro 

 
(www.cptec.inpe.br) 

 

O mapa apresenta os efeitos do fenômeno climático de interação 
atmosfera-oceano denominado 
a) El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano 
Pacífico nas proximidades do equador.  
b) Alísios de Nordeste, caracterizado pela atuação em escala local e em 
curto período de tempo sobre as águas do Oceano Pacífico. 
c) La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do 
Oceano Pacífico na costa peruana. 
d) Zona de Convergência Intertropical, caracterizado pela formação de 
núcleos de aumento nas temperaturas superficiais do Oceano Pacífico. 
e) Zona de Convergência do Atlântico Sul, caracterizado pela 
diminuição da temperatura e da umidade no equador. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. A questão trouxe em seu enunciado um mapa específico de 
efeitos climáticos globais que deveriam remeter diretamente à escolha 
das alternativas que traziam El Niño ou La Niña. Entretanto, o 
vestibulando deveria ter em sua bagagem conceitual que a La Niña é o 
resfriamento anormal das águas do Pacífico (fato que dificulta a 
evaporação das águas do oceano e acarreta uma atmosfera seca sobre 
a faixa central do Pacífico a partir do litoral do Peru). O El Niño por sua 
vez é definido pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico (este 
fato traz maior evaporação das águas do Oceano Pacifico equatorial e 
gerando uma atmosfera úmida-chuvosa e quente que se estende até a 
faixa litorânea do Peru). A partir desses conceitos, bastaria observar a 
imagem trazida pela questão e notar que o Pacífico equatorial 
apresenta características quentes e chuvosas que somente combinam 
com a ocorrência do El Niño. 

 

 
b) Incorreta. Alísios de Nordeste seriam os ventos soprados dos 30º de 
latitude norte para 0º de latitude, seria um vento do hemisfério norte. A 
imagem, apesar de trazer mudanças climáticas em ambos hemisférios 
(Norte e Sul), não traz caracterizado na imagem o deslocamento alísio 
e também não revela claramente que as mudanças na temperatura do 
Oceano Pacífico poderiam gerar mudanças no comportamento de tais 
ventos. 
c)  Incorreta. Seguindo o que foi expostos acima no item (a), a La Niña 
não traria calor e chuva na faixa central do Oceano Pacífico, e sim uma 
atmosfera seca. 
d) Incorreta. Este item trata da Zona de Convergência InterTropical 
(ZCIT), que é a faixa de baixa pressão localizada no centro do globo 
terrestre sobre a Linha do Equador e arredores próximos (até os 5º de 
latitude), onde os Alísios chegam quentes e úmidos e convergem para 
alta atmosfera, fechando assim um dos vértices da Célula de Hadley 
(convecção de ventos a partir das regiões de alta pressão atmosférica 
– 30º de latitude N e S – para áreas de baixa pressão atmosférica – 
Equador). Vale lembrar que é na ZCIT que surge sobre a Amazônia 
brasileira a mEC (Massa Equatorial Continental) responsável por 
desviar parte desta umidade para o centro sul do Brasil gerando assim 
os “Rios Voadores” que deixam o verão úmido nesta região. Por tudo 
exposto, podemos notar que na imagem não temos menção deste 
fenômeno. 
e) Incorreta. A Imagem da questão não apresenta o que chamamos de 
Zona de Convergência do Atlântico Sul, que consiste na faixa de 
nebulosidade e umidade formada a partir da Amazônia até as latitudes 
subtropicais (englobam os tais Rios Voadores) formada pela interação 
da convergência Amazônica e seu contado com esporádicas frentes 
frias subtropicais. Esta Zona engloba uma faixa relativamente chuvosa 
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da América do Sul e Brasil. A imagem a seguir demonstra essa 
dinâmica: 

 
Fonte: http://www.climatempo.com.br/noticia/2016/01/15/zcas-se-forma-sobre-o-brasil-4321 

 

 
 

 QUESTÃO 50   

Leia os excertos do geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber.  
 

Excerto 1 
Domínio com fortíssima e generalizada decomposição de rochas, 
densas drenagens perenes, extensiva mamelonização, agrupamentos 
eventuais de “pães de açúcar”, planícies de inundação meândricas.  
 

Excerto 2 
Domínio com planaltos de estrutura complexa, planaltos com vertentes 
em rampas suaves, ausência quase completa de mamelonização, 
drenagens espaçadas pouco ramificadas. 

(“Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil”.  
 In: A obra de Aziz Nacib Ab’Sáber, 2010. Adaptado.) 

 

Os domínios morfoclimáticos caracterizados nos excertos 1 e 2 referem-
se, respectivamente, 
a) ao cerrado e à caatinga. 
b) à caatinga e aos mares de morros. 
c) ao amazônico e às pradarias. 
d) aos mares de morros e ao cerrado. 
e) às araucárias e às pradarias. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta.  O primeiro não poderia ser o cerrado devido ao relevo 
mamelonar que não faz parte desse domínio, o que invalida a 
alternativa. A Caatinga é um domínio situado em uma área semiárida, 
fator que é determinante para um baixo grau erosivo, é levemente 
tabular e possui drenagens pouco ramificadas, fatores que poderiam 
estar associados ao excerto 2.  
b) Incorreta. O primeiro não poderia ser a caatinga, pois esta não 
apresenta relevo mamelonar e nem todos seus cursos hídricos são 
perenes. Já o segundo não poderia ser os mares de morros, pois este 
possui relevo mamelonar e não tabular, como foi descrito por Aziz. 
c) Incorreta. O primeiro não poderia ser a Amazônia, pois esta possui 
relevo formado por planícies e terras baixas, e não relevo mamelonar 
com alto índice erosivo. O Excerto 2 não poderia ser Mares de Morros 
por não apresentar características de relevo mamelonar. 
d) Correta. No excerto 1, Aziz Ab’Saber revela as características do 
Domínio Morfoclimático dos Mares de Morros e fica claro que se trata 
deste domínio quando Aziz sugere que ele apresenta fortíssima e 
generalizada decomposição de rochas devido à sua geomorfologia 
inclinada por se tratar de serras (relevo Mamelonar – em forma de meias 
laranjas). Além disso, por ser uma região potencialmente chuvosa 
(clima Tropical Litorâneo ou de Altitude), este domínio apresenta 
densas bacias hidrográficas perenes que quando chegam nas planícies 
os rios se tornam meandrantes (sinuosos). Já no excerto 2 Aziz 
Ab’Saber define o Domínio Morfoclimático do Cerrado, pois descreve o 
relevo como sendo planáltico com rampas suaves e ausência quase 
completa de mamelonização (características de um relevo Tabular 
Típico do Planalto central Brasileiro, onde se encontra o Cerrado). O 
domínio apresenta ainda rios com bacias bem definidas e amplas com 
pouco meandro e ramificações. 
e) Incorreta. O primeiro não poderia ser as araucárias, pois estas 
localizam-se em planaltos e não possuem áreas de planícies de 
inundação meândricas, como foi por ele citado no excerto 1. As 
pradarias estão situadas em áreas de baixas altitudes e apresentam 
relevo plano levemente mamelonar, um exemplo disto são as Coxilhas 
Gaúchas, fatores que eliminam a possibilidade de elas se enquadrarem 
no excerto 2. 

 
 

 QUESTÃO 51   

A Pegada Hídrica é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que 
indica o consumo de água doce com base em seus usos direto e 
indireto. “Precisamos desconstruir a percepção de que a água vem 
apenas da torneira [um uso direto] e que simplesmente consertar um 
pequeno vazamento é o bastante para assumir uma atitude 
sustentável”, ressalta Albano Araujo, coordenador da Estratégia de 
Água Doce da Nature Conservancy. 

(www.wwf.org.br. Adaptado.) 

 
Considerando o excerto e os conhecimentos acerca do consumo de 
água no planeta, é correto afirmar que o uso indireto de água doce 
corresponde 
a) à comercialização de água sob a forma de produto final.  
b) ao emprego de água extraída de reservas subterrâneas para o 
abastecimento público. 
c) à quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de 
consumo. 
d) ao aproveitamento doméstico da água resultante de processos de 
despoluição. 
e) à distribuição de água oriunda de represas distantes do consumidor 
final. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

O enunciado da questão traz informações retiradas da página da 
agência WWF. De modo semelhante a outros portais relativos a 
questões ambientais, o www.wwf.org.br apresenta a definição de 
pegada hídrica como sendo “indicador que expressa o consumo de 
água envolvido na produção dos bens e serviços que consumimos”. 
Desse modo, podemos analisar as alternativas da questão a seguir.    
a) Incorreta. A pegada hídrica indica o consumo de água envolvido na 
produção de bens e não está relacionada à comercialização de água 
sob a forma de produto final. No caso da agropecuária, por exemplo, 
calcula-se o consumo de milhares de litros de água para o fornecimento 
de 1Kg de carne bovina, indicando que a pegada hídrica se relaciona 
com o consumo total de água no processo de criação do animal.     
b) Incorreta. Através da definição de pegada hídrica, concluímos que 
esta alternativa é considerada incorreta, uma vez que não se refere à 
utilização de águas subterrâneas para abastecimento público, e sim ao 
consumo envolvido nos processos produtivos.  
c) Correta. A definição de pegada hídrica mencionada anteriormente 
deixa claro que esta alternativa é a correta, uma vez que a referida 
pegada hídrica expressa o consumo de água envolvido na produção 
dos bens e serviços. 
d) Incorreta. A definição de pegada hídrica não está relacionada aos 
processos de despoluição e muito menos ao uso doméstico dessas 
águas. Assim, é fácil concluir que a alternativa é incorreta, pois não trata 
da água utilizada para a fabricação de bens de consumo.  
e) Incorreta. A alternativa traz uma afirmação que não se refere à 
definição de pegada hídrica, pois trata da distribuição de água oriunda 
de represas distantes do consumidor final. Como definido 
anteriormente, o tema abordado pelo excerto extraído do portal da 
agência WWF é referente ao “consumo de água envolvido na produção 
dos bens e serviços que consumimos”. 
 

 
 

 QUESTÃO 52   

A fotografia mostra a elevada concentração de aguapés em 
um trecho do Rio Tietê, localizado a montante da barragem de Barra 
Bonita (SP). 

 
(g1.globo.com) 
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O desenvolvimento acelerado dessas plantas constitui um indicador de 
a) assoreamento, oriundo do depósito de rejeitos de mineração e da 
diminuição da matéria orgânica em suspensão. 
b) eutrofização, decorrente do aprofundamento dos leitos e da 
intermitência dos corpos d’água. 
c) eutrofização, resultante do despejo de esgotos e da descarga de 
fertilizantes agrícolas. 
d) assoreamento, proveniente do aumento da precipitação média e da 
ocorrência da chuva ácida. 
e) lixiviação, derivada do turbilhonamento do fundo de lagos e da 
oxigenação da água. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

A imagem utilizada na questão é uma fotografia obtida em uma 
reportagem no portal g1.globo.com. Nessa reportagem, os 
ambientalistas chamam a atenção para o aumento da concentração de 
aguapés em um trecho do rio Tietê, nas proximidades da barragem de 
Barra Bonita (SP). O acúmulo excessivo de matéria orgânica nas águas 
do rio indica o processo de eutrofização, que se intensifica com as 
ações antrópicas relacionadas ao despejo de dejetos domésticos, 
fertilizantes agrícolas e efluentes industriais.     
a) Incorreta. O assoreamento está relacionado ao acúmulo de 
sedimentos (terra, areia, argila, detritos, lixo, etc.) no leito dos rios. Não 
se trata do processo em questão. Além disso, o complemento da 
sentença cita a diminuição da matéria orgânica em suspensão. A 
concentração de aguapé indica exatamente o oposto disso. 
b) Incorreta. A alternativa apresenta corretamente a referência ao 
processo de eutrofização, porém, o complemento da frase traz a 
explicação equivocada sobre a causa desse processo. Além disso,  
trata o rio em questão como intermitente (temporário), quando se sabe 
que o rio Tietê é um rio perene. 
c) Correta. Trata-se do processo de eutrofização, ou seja, o acúmulo 
excessivo de matéria orgânica nas águas do rio. A alternativa apresenta 
também corretamente a causa do processo, mencionando o despejo de 
esgotos e a descarga de fertilizantes agrícolas. 
d) Incorreta. A alternativa apresenta o assoreamento, porém, conforme 
observado na alternativa A, não está correto. Além disso, justifica de 
modo equivocado a ocorrência da chuva ácida como causadora do 
processo. 
e) Incorreta. A ocorrência de aguapés não tem nenhuma relação com 
a lixiviação, pois este é um processo que ocorre no solo (ou nas rochas) 
e se refere à extração ou solubilização dos constituintes químicos. Além 
disso, a alternativa explica erradamente a origem do processo em 
questão ao mencionar o turbilhonamento no fundo dos lagos e a 
oxigenação da água.  
 

 
 

 QUESTÃO 53   

O governo americano está sendo processado, pela primeira vez, por 
quem nem nasceu ainda. Quem assina o processo, em nome das 
“futuras gerações”, também não está por aqui há muito tempo: são 21 
crianças e adolescentes de 8 a 19 anos que registraram uma ação 
contra Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Eles acreditam 
que os governantes não estão fazendo o suficiente para salvar o planeta 
do aquecimento global. Um dos argumentos do grupo é que as 
autoridades conhecem os danos potenciais dos combustíveis fósseis há 
décadas: já se sabia que reduzir a emissão desses gases era 
necessário para dar condições razoáveis de vida a gerações futuras – 
e por isso eles acusam o Estado de estar infringindo seus direitos 
constitucionais. 

(www.super.abril.com.br, 26.04.2016. Adaptado.) 
 

Tal denúncia relaciona-se, em larga medida, ao não cumprimento dos 
objetivos propostos no 
 

a) Tratado de Madri.  
b) Tratado de Roma. 
c) Protocolo de Quioto. 
d) Tratado de Assunção. 
e) Protocolo de Cartagena. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta.  O Tratado de Madrid foi um tratado firmado na capital 
espanhola entre Portugal e Espanha, em 1750, para definir os limites 
entre as respectivas colônias sul-americanas, pondo fim assim às 
disputas territoriais. 
b) Incorreta. O Tratado de Roma foi firmado em 1957 entre França, 
Alemanha, Itália e Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), e 
instituiu a Comunidade Econômica Europeia (CEE). 

c) Correta. O texto critica a postura do governo norte-americano e seu 
descompromisso com a qualidade de vida e meio ambiente das 
gerações futuras, por não ratificar os acordos que evitariam o 
aquecimento global, o que remete justamente aos objetivos principais 
do Protocolo de Quioto. 
d) Incorreta. Esse tratado relaciona-se à origem do Mercosul em 1991, 
bloco formado originalmente por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 
e não possui relação com o descrito no enunciado. 
e) Incorreta. O Protocolo de Cartagena trata sobre Biossegurança e foi 
estabelecido em 2003. Ele visa garantir um nível adequado de proteção 
no que diz respeito aos movimentos transfronteiriços, manuseio e 
utilização de organismos geneticamente modificados (OGMs) entre 
diferentes países. Atualmente, 57 países e a União Europeia já 
ratificaram o acordo. 

 

 
 

 QUESTÃO 54   

A escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do 
terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentada de 
modo gráfico ou numérico. 

 
A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é: 
a) 1:184 500 000. 
b) 1:615 000. 
c) 1:1 845 000. 
d) 1:123 000 000. 
e) 1:61 500 000. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Através da imagem trazida no enunciado: 
 

 
 
Sendo assim podemos aferir que a escala numérica do mapa seria dada 
assim: 
 

1 cm : 615 km 
 
Como as escalas numéricas sempre são dadas em cm : cm, torna-se 
necessária a conversão de km para cm. 
Para tal conversão, devemos multiplicar os 615 km por 100.000 para 
chegarmos ao valor em cm, ficando a escala representada assim:  
 

1 cm : 61.500.000 cm 
 
O que nos leva a alternativa (e) como sendo a correta. 
 

 
 

 QUESTÃO 55   

Texto 1 
Estamos em uma situação aterradora: dos lados da direita e da 
esquerda há ausência de pensamento. Você conversa com alguém da 
direita e vê que ele é capaz de dizer quatro frases contraditórias sem 
perceber as contradições. Você conversa com alguém da extrema 
esquerda e vê o totalitarismo que também opera com a ausência do 
pensamento. Então nós estamos ensanduichados entre duas maneiras 
de recusar o pensamento.  

(Marilena Chaui. “Sociedade brasileira: violência e autoritarismo por  
todos os lados”. Cult, Fevereiro de 2016. Adaptado.)  

 
Texto 2 

O fenômeno dos coletivos é um traço regressivo no embate com a 
solidão do homem moderno. É uma tentativa, canhestra e primitiva, de 
“voltar ao útero materno” para ver se o ruído insuportável da realidade 
disforme do mundo se dissolve porque grito palavras de ordem ou faço 
coisas pelas quais eu mesmo não sou responsabilizado, mas sim o 
“coletivo”, essa “pessoa” indiferenciada que não existe.  

(Luiz Felipe Pondé. “Sapiens x abelhas”.  
Folha de S.Paulo, 23.05.2016. Adaptado.) 

 
Sobre os textos, é correto afirmar que 
a) os textos 1 e 2 criticam o individualismo moderno, enfatizando a 
importância da valorização das tradições populares e comunitárias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
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b) os textos 1 e 2 criticam as tendências totalitárias no campo da 
consciência política, em seus aspectos irracionalistas e psicológicos. 
c) os textos 1 e 2 analisam um fenômeno que espelha a realização dos 
ideais iluministas de autonomia do indivíduo e de emancipação da 
humanidade. 
d) os textos 1 e 2 valorizam a importância do sentimento e das emoções 
como meios de agregação dos indivíduos no interior de coletividades 
políticas. 
e) o texto 1 critica a alienação da consciência política, enquanto o texto 
2 valoriza a inserção dos indivíduos em coletivos. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. Em nenhum momento os textos tocam no assunto das 
tradições populares, por isso o candidato deveria descartá-la. 
b) Correta. No texto 1 é mais explícita a crítica ao elemento político, em 
sua forma totalitária, tanto da direita quanto da esquerda; já no texto 2, 
percebe-se uma crítica mais psicológica que enfatiza o “coletivo” como 
refúgio para a solidão do homem moderno.  Observando tais elementos, 
o candidato apontaria a letra B como correta. 
c) Incorreta. Numa leitura atenta, o candidato perceberia que os textos 
criticam a falta dos ideais iluministas de autonomia do indivíduo. No 
texto 1, há a seguinte expressão: “Então nós estamos ensanduichados 
entre duas maneiras de recusar o pensamento”. No texto 2, pode-se ler 
o seguinte: “O fenômeno dos coletivos é um traço regressivo no embate 
com a solidão do homem moderno”. A recusa ao pensamento e a opção 
da experiência coletiva em detrimento da experiência individual são 
traços contrários aos ideais iluministas.  
d) Incorreta. Os dois textos promovem críticas racionais ao 
comportamento dos agrupamentos sociais na contemporaneidade e em 
nenhum momento há valorização das emoções.  
e) Incorreta. Pode-se dizer que o texto 1 crítica a alienação política, 
mas o texto 2 vai na direção contrária ao que afirma a letra E, pois há 
uma crítica explícita ao “coletivo” em detrimento do indivíduo. 
 

 
 

 QUESTÃO 56   

Em maio deste ano, a divulgação do vídeo de uma moça 
desacordada, vítima de um estupro coletivo, provocou grande 
indignação na população. Num primeiro momento, prevaleceu a revolta 
diante da barbárie e a percepção de que o machismo, base da chamada 
“cultura do estupro”, persiste na sociedade. Passado o primeiro 
momento, as opiniões divergentes começaram a surgir. Entre os que 
não veem o machismo como propulsor de crimes desse tipo estão 
aqueles (e aquelas!) que consideraram os autores do ato uns 
“monstros”, o que faz do episódio um caso isolado, perpetrado por 
pessoas más. Houve quem analisasse o fato do ponto de vista da 
psicologia, sugerindo que, num estupro coletivo, o que importa é o 
grupo, não a mulher (como ocorre nos trotes contra calouros e na 
agressão entre torcidas de futebol). Mais uma vez, temos uma reflexão 
que se propõe explicar os fatos à luz do indivíduo e seu psiquismo. 
Outros deslocam o problema para as classes sociais menos 
favorecidas. São os que costumam ficar horrorizados com a existência 
de favelas, ambientes onde meninas dançam com pouca roupa ao som 
das letras machistas do funk. 

(Thaís Nicoleti. “Discursos em torno da ‘cultura do estupro’”.  
 www.uol.com.br, 09.06.2016. Adaptado.) 

 

Considerando o conjunto dos argumentos mobilizados no texto para 
explicar a violência contra a mulher na sociedade atual, é correto afirmar 
que 
a) a “cultura do estupro” é um conceito educacional relacionado 
sobretudo com o baixo nível de escolarização da população. 
b) as origens e responsabilidades por tais acontecimentos devem ser 
atribuídas tanto aos agentes quanto às vítimas da agressão. 
c) a “cultura do estupro” é um conceito científico, relacionado com 
desvios comportamentais de natureza psiquiátrica. 
d) os episódios de barbárie social são provocados exclusivamente pelas 
desigualdades materiais geradas pelo capitalismo. 
e) a abordagem opõe um enfoque antropológico, baseado em questões 
de gênero, a argumentos de natureza moral, psicológica e social. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. A letra A deveria ser descartada, pois, em nenhum 
momento no excerto, a “cultura do estupro” é relacionada ao baixo nível 
de escolarização da população. 
b) Incorreta. As origens e responsabilidades dos acontecimentos 
devem ser atribuídas aos agentes, jamais às vítimas da agressão. 
c) Incorreta. A “cultura do estupro” é um conceito amplo que envolve 
aspectos antropológicos, sociais, morais e não somente de desvios 
comportamentais de natureza psiquiátrica. 

d) Incorreta. O grande problema da opção D é a expressão 
“exclusivamente”. Numa leitura atenta, percebe-se o apontamento de 
várias causas para o ato de barbárie.  
e) Correta. O enfoque antropológico é nítido no texto, mas o excerto 
aponta também para as questões de gênero, questões relativas aos 
costumes dos grupos sociais no campo moralidade, bem como para as 
questões sociais e psicológicas. Como se pode perceber, os 
argumentos são múltiplos na tentativa de explicar a violência contra a 
mulher na sociedade atual.  
 

 
 

 QUESTÃO 57   

Quando estou dentro do cinema, tudo me parece perfeito, 
como se eu estivesse dentro de uma máquina de sensações 
programadas. Mergulho em suspense, em medo, em vinganças sem-
fim, tudo narrado como uma ventania, como uma tempestade de planos 
curtos, tudo tocado por orquestras sinfônicas plagiando Beethoven ou 
Ravel para cenas românticas, Stravinski para violências e guerras. Não 
há um só minuto sem música, tudo feito para não desgrudarmos os 
olhos da tela. A eficiência técnica me faz percorrer milhares de anos-luz 
de emoções e aventuras aterrorizantes, que nos exaurem como se 
fôssemos personagens, que nos fazem em pedaços espalhados pela 
sala, junto com os copos de Coca-Cola e sacos de pipocas. Somos 
pipocas nesses filmes. 

(Arnaldo Jabor. “A guerra das estrelas”.  O Estado de S.Paulo, 18.11.2014. 
Adaptado.)  

 
Esse texto pode ser corretamente considerado 
a) uma crítica de natureza estética aos apelos técnicos e 
sensacionalistas no cinema. 
b) uma análise elogiosa do alto grau de perfeição técnica das imagens 
do cinema. 
c) um ponto de vista valorizador da presença da música erudita no 
cinema atual. 
d) um elogio ao cinema como mercadoria de entretenimento da 
indústria cultural. 
e) uma crítica ao caráter culturalmente elitista das obras 
cinematográficas atuais. 
 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. O excerto diz: “A eficiência técnica me faz percorrer milhares 
de anos-luz de emoções e aventuras aterrorizantes, que nos exaurem 
como se fôssemos personagens... Somos pipocas nesses filmes”. 
Interpretando corretamente este trecho, o candidato apontaria a letra A 
como correta. As pessoas ficam exauridas como se fossem 
personagens, pois, ao assistirem aos filmes tecnológicos da atualidade, 
elas se sentem dentro de uma máquina de sensações programadas, 
onde há uma valorização enorme do sensacionalismo. É neste contexto 
de apelo tecnológico e sensacionalista que o espectador é comparado 
metaforicamente a “pipoca”.    
b) Incorreta. Apesar de o autor reconhecer o nível de perfeição 
tecnológica, o final do excerto apresenta uma crítica contundente ao 
estágio do cinema na contemporaneidade como arte e como 
entretenimento. Por isso, a letra B não é correta.    
c) Incorreta. A música clássica é usada somente como um chamariz. 
“Não há um só minuto sem música, tudo é feito para não desgrudarmos 
os olhos da tela”. A música clássica jamais deve ser um pretexto para 
outras coisas, pois ela tem um fim em si mesma, voltada para o deleite 
e experiência individual de cada ouvinte.  
d) Incorreta. A crítica ao cinema na atualidade, com todo seu aparato 
tecnológico, é explícita, não havendo qualquer possibilidade de elogio 
como mercadoria de entretenimento da indústria cultural. 
e) Incorreta. Em nenhum momento o excerto toca no cinema como uma 
arte para as elites; a experiência de sensações programas e do sentir-
se como “pipoca” é universal, incluindo ricos e pobres. 
 

 
 

 QUESTÃO 58   

O alvo dos ataques extremistas é o Iluminismo. E a melhor 
defesa é o próprio Iluminismo. “Por mais que seus valores estejam 
sendo atacados por elementos como os fundamentalistas americanos 
e o islamismo radical, isto é, pela religião organizada, o Iluminismo  
continua sendo a força intelectual e cultural dominante no Ocidente. O 
Iluminismo continua oferecendo uma arma contra o fanatismo”. Estas 
palavras do historiador britânico Anthony Pagden chegam em um 
momento em que algumas forças insistem em dinamitar a herança do 
Século das Luzes. “O Iluminismo é um projeto importante e em 
incessante evolução. Proporciona uma imagem de um mundo capaz 
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tanto de alcançar certo grau de universalidade quanto de libertar-se das 
restrições do tipo de normas morais oferecidas pelas comunidades 
religiosas e suas análogas ideologias laicas: o comunismo, o fascismo 
e, agora, inclusive, o comunitarismo”, afirma Pagden.  

(Winston Manrique Sabogal. “‘O Iluminismo continua oferecendo uma 
arma contra o fanatismo’”. www.unisinos.br. Adaptado.) 

 
No texto, o Iluminismo é entendido como 
a) um impulso intelectual propagador de ideologias políticas e religiosas 
contrárias à hegemonia do Ocidente. 
b) um movimento filosófico e intelectual de valorização da razão, da 
liberdade e da autonomia, restrito ao século XVIII. 
c) uma tendência de pensamento legitimadora do domínio colonialista 
e imperialista exercido pelas nações europeias. 
d) um projeto intelectual eurocêntrico baseado em imagens de mundo 
dotadas de universalidade teológica. 
e) uma experiência intelectual racional e emancipadora, de origem 
europeia, porém passível de universalização. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. No excerto, percebe-se que o Iluminismo promove críticas 
às ideologias religiosas e também políticas, tais como: comunismo, 
fascismo e comunitarismo. Portanto, ele não pode ser um propagador 
de tais ideologias.   
b) Incorreta. A última parte da opção B a invalida, pois o iluminismo 
não se restringe ao século XVIII, sendo perceptível sua presença ainda 
hoje no Ocidente.  
c) Incorreta. Em nenhum momento o excerto toca nas questões 
coloniais e imperialistas, opção portanto descartada.  
d) Incorreta. A letra D deve ser descartada a partir de uma boa 
interpretação, pois o Iluminismo é apresentado no excerto como um 
projeto intelectual de base racional e não teológica. 
e) Correta. O Iluminismo é um projeto intelectual racional e 
emancipador, nascido no ambiente europeu do século XVIII, porém com 
potencial universal e ainda presente no Ocidente, e é exatamente contra 
esta experiência intelectual que o fanatismo se levanta na atualidade. 
 

 
 

 QUESTÃO 59   

A genuína e própria filosofia começa no Ocidente. Só no 
Ocidente se ergue a liberdade da autoconsciência. No esplendor do 
Oriente desaparece o indivíduo; só no Ocidente a luz se torna a 
lâmpada do pensamento que se ilumina a si própria, criando por si o 
seu mundo. Que um povo se reconheça livre, eis o que constitui o seu 
ser, o princípio de toda a sua vida moral e civil. Temos a noção do nosso 
ser essencial no sentido de que a liberdade pessoal é a sua condição 
fundamental, e de que nós, por conseguinte, não podemos ser 
escravos. O estar às ordens de outro não constitui o nosso ser 
essencial, mas sim o não ser escravo. Assim, no Ocidente, estamos no 
terreno da verdadeira e própria filosofia. 

(Hegel. Estética, 2000. Adaptado.) 

 
De acordo com o texto de Hegel, a filosofia 
a) visa ao estabelecimento de consciências servis e representações 
homogêneas. 
b) é compatível com regimes políticos baseados na censura e na 
opressão. 
c) valoriza as paixões e os sentimentos em detrimento da racionalidade. 
d) é inseparável da realização e expansão de potenciais de razão e de 
liberdade. 
e) fundamenta-se na inexistência de padrões universais de julgamento. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. Ao longo de todo excerto, percebe-se uma valorização da 
liberdade em todos os sentidos, e não uma submissão a qualquer tipo 
de servidão. A opção, portanto, deve ser descartada.   
b) Incorreta. A filosofia é compatível com liberdade, racionalidade e 
emancipação do indivíduo, jamais se coaduna com regimes restritivos 
à liberdade e assentados na opressão dos povos.  
c) Incorreta. Numa leitura atenta, percebe-se que em nenhum 
momento há referência a paixões e sentimentos no excerto. Por isso, a 
opção deve ser descartada. 
d) Correta. A filosofia Ocidental para Hegel é inseparável da 
concretização no indivíduo racional de suas potencialidades, 
principalmente no campo da liberdade. Pode-se ler no texto o seguinte: 
“A genuína e própria filosofia começa no Ocidente. Só no Ocidente se 
ergue a liberdade da autoconsciência”. Isso é filosofia para o filósofo.  
e) Incorreta. O excerto não toca em questões relativas à crítica do juízo, 
sejam elas morais ou estéticas. 

 
 

 QUESTÃO 60   

Nossa felicidade depende daquilo que somos, de nossa 
individualidade; enquanto, na maior parte das vezes, levamos em conta 
apenas a nossa sorte, apenas aquilo que temos ou representamos. 
Pois, o que alguém é para si mesmo, o que o acompanha na solidão e 
ninguém lhe pode dar ou retirar, é manifestamente mais essencial para 
ele do que tudo quanto puder possuir ou ser aos olhos dos outros. Um 
homem espiritualmente rico, na mais absoluta solidão, consegue se 
divertir primorosamente com seus próprios pensamentos e fantasias, 
enquanto um obtuso, por mais que mude continuamente de sociedades, 
espetáculos, passeios e festas, não consegue afugentar o tédio que o 
martiriza. 

(Schopenhauer. Aforismos sobre a sabedoria de vida, 2015. Adaptado.) 

 
Com base no texto, é correto afirmar que a ética de Schopenhauer 
a) corrobora os padrões hegemônicos de comportamento da sociedade 
de consumo atual. 
b) valoriza o aprimoramento formativo do espírito como campo mais 
relevante da vida humana. 
c) valoriza preferencialmente a simplicidade e a humildade, em vez do 
cultivo de qualidades intelectuais. 
d) prioriza a condição social e a riqueza material como as 
determinações mais relevantes da vida humana. 
e) realiza um elogio à fé religiosa e à espiritualidade em detrimento da 
atração pelos bens materiais. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

a) Incorreta. O excerto diz que “nossa felicidade depende daquilo que 
somos e não daquilo que temos ou representamos”, portanto, pode-se 
afirmar que a ética de Schopenhauer contraria os preceitos da 
sociedade de consumo, e não os corrobora, como afirma a opção.  
b) Correta. A ética de Schopenhauer valoriza a reflexão como um 
elemento fundamental de aprimoramento formativo dos seres humanos, 
pois, como diz o texto: “um homem espiritualmente rico, na mais 
absoluta solidão, consegue se divertir primorosamente com seus 
próprios pensamentos e fantasias”. Já o obtuso, ou seja, o rude, o 
bronco, o estúpido, jamais consegue atingir uma vida plena e feliz, que 
se realiza plenamente no campo da ética. 
c) Incorreta. O excerto não toca em questões de simplicidade e 
humildade em detrimento das qualidades intelectuais, portanto, deve-
se descartar essa opção. 
d) Incorreta. Na última parte do excerto, há uma crítica ao homem 
obtuso, que, apesar de poder mudar continuamente de sociedades, ter 
acesso a espetáculos, festas e passeios, mas, por lhe faltar o cultivo do 
espírito, é alguém martirizado pelo tédio. Portanto, depreende-se daí 
que a ética, para Schopenhauer, não depende da condição social e da 
riqueza material.  
e) Incorreta. O excerto não menciona a fé religiosa e a espiritualidade 
como um meio para a realização ética. Numa leitura atenta, o candidato 
descartaria esta opção.   
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 

 
 

 QUESTÃO 61   

O quadro apresenta alguns dos sinais clínicos que ajudam a distinguir 
os casos de dengue, de zika e de chikungunya. 

 
(Pesquisa Fapesp, janeiro de 2016. Adaptado.) 

 

As diferenças no quadro clínico de cada uma dessas doenças devem-
se 
 

a) às características dos diferentes vetores dos agentes causadores da 
dengue, da zika e da chikungunya.  
b) às características e estratégias infecciosas dos diferentes agentes 
causadores da dengue, da zika e da chikungunya. 
c) às características climáticas das diferentes regiões geográficas onde 
ocorrem a dengue, a zika e a chikungunya. 
d) aos diferentes modos de transmissão dos agentes causadores da 
dengue, da zika e da chikungunya. 
e) às diferenças na resposta imunológica dos infectados em resposta 
ao mesmo agente causador da dengue, da zika e da chikungunya. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Dengue, zika e chikungunya são doenças virais transmitidas pelo 
mesmo vetor (agente transmissor), o inseto Aedes aegypti, mas que 
são causadas por diferentes agentes etiológicos (agentes 
causadores). Portanto, as diferenças observadas em relação aos 
sintomas dessas doenças devem-se às variações existentes entre os 
genes dos patógenos que as causam: vírus da dengue (DENV), vírus 
zika (ZIKV) e vírus chikungunya (CHIKV). DENV e ZIKV são tipos 
diferentes de vírus, ambos pertencentes ao gênero Flavivirus, enquanto 
CHIKV é um vírus pertencente ao gênero Alphavirus. 
a) Incorreta. Dengue, zika e chikungunya são todas doenças virais 
transmitidas por mosquitos, sendo seus agentes etiológicos 
classificados como arbovirus (arthropod-borne virus). Os três tipos de 
vírus podem ser transmitidos pelo mesmo vetor, o mosquito diurno 
Aedes aegypti. 
b) Correta. Os vírus causadores da dengue, zika e chikungunya são 
diferentes e, portanto, possuem características e estratégias infecciosas 
diferentes, resultando em quadros clínicos variados. 

c) Incorreta. Um dos principais vetores da dengue, zika e chikungunya, 
o mosquito Aedes aegypti, pode ser encontrado nas regiões tropicais e 
subtropicais do mundo todo. Portanto, as características climáticas das 
áreas onde essas doenças ocorrem são semelhantes, sendo 
caracterizadas por estações quentes e de alta pluviosidade. 
d) Incorreta. Dengue, zika e chikungunya são doenças virais 
transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Portanto, o modo 
de transmissão dessas doenças é o mesmo. 
e) Incorreta. Dengue, zika e chikungunya, embora sejam todas 
doenças causadas por vírus de RNA de senso positivo (ssRNA+), 
possuem agentes etiológicos (agentes causadores) diferentes. 
 

 
 

 QUESTÃO 62   

Em uma matéria sobre o papel das plantas na redução da concentração 
atmosférica dos gases do efeito estufa, consta a seguinte informação: 
 

O vegetal “arranca” o carbono, que é o C do CO2, para usar de 
matéria-prima para o seu tronco, e devolve para a atmosfera o O2, ou 
seja, oxigênio. 
 

(Superinteressante, maio de 2016. Adaptado.) 
 

Tal informação refere-se à 
 

a) respiração celular e está correta, uma vez que, nas mitocôndrias, o 
carbono do CO2 é disponibilizado para a síntese de tecidos vegetais e 
o O2 é devolvido para a atmosfera. 
b) fotossíntese e está correta, uma vez que, através desse processo, a 
planta utiliza o carbono na síntese de seus tecidos, devolvendo para a 
atmosfera o oxigênio do CO2. 
c) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o carbono do CO2 é 
utilizado na síntese de carboidratos que serão consumidos na 
respiração celular, mas não como matéria-prima do tronco. 
d) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o oxigênio liberado para 
atmosfera provém da reação de decomposição da água, e não do CO2 
que a planta capta da atmosfera. 
e) respiração celular e está incorreta, uma vez que o O2 liberado para 
atmosfera tem origem na quebra de carboidratos na glicólise, da qual 
também resulta o carbono que irá compor os tecidos vegetais. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

A fotossíntese é um importante mecanismo de formação de 
carboidratos que ocorre dentro de organelas especializadas 
denominadas cloroplastos. Essas organelas são delimitadas por duas 
membranas e, em seu interior, denominado estroma, estão os tilacoides 
que formam um granum. Estes são estruturas que abrigam os 
pigmentos fotossintetizantes clorofila e carotenoides (pigmentos 
acessórios), responsáveis pela absorção da energia luminosa e 
desencadeamento das reações fotossintéticas. 

 
Fonte: https://www.infopedia.pt/$cloroplasto,3?uri=termos-medicos/membrana. Acesso em 

13/11/2016. 

A fotossíntese é dividida em duas fases distintas: 
1. Fase fotoquímica (luminosa ou “clara”): ocorre nos tilacoides, 
requer luz e água. A luz é absorvida pelos pigmentos fotossintetizantes, 
o que acarreta na excitação de elétrons, fosforilação de ATP e redução 
de NADP+. Além disso, a luz é responsável pela fotólise da água, 
reação na qual a molécula de água, absorvida pelas raízes e levada até 
os órgãos fotossintetizantes via xilema, é quebrada conforme 
demonstrado abaixo: 
 

2 H2O  4 H+ + O2 
 

Portanto, fica evidente que o oxigênio formado na fotossíntese é 
oriundo da molécula de água e não da molécula de CO2. 
 

2. Fase química (“escura”): ocorre no estroma dos cloroplastos e é 
representado pelo Ciclo de Calvin-Benson (ciclo C3), que utiliza os 
produtos da fase fotoquímica (ATP e NADPH) e o CO2 absorvido da 
atmosfera. A fixação do CO2 pela enzima RubisCO garante a ocorrência 
do ciclo, que culmina na formação de uma molécula de carboidrato. 
Esse carboidrato poderá ser usado na respiração celular mitocondrial, 

https://www.infopedia.pt/$cloroplasto,3?uri=termos-medicos/membrana
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transportado via floema (normalmente na forma de sacarose), 
armazenado na forma de amido (em órgãos como caule e raiz), ou 
usado para a formação de paredes celulares (na forma de celulose, por 
exemplo), que irão compor tecidos vegetais. 
a) Incorreta. A respiração celular é um fenômeno que ocorre dentro das 
mitocôndrias e consiste no consumo de glicose e O2 e produção de CO2. 
Logo, é exatamente o oposto do que a alternativa propõe. 
b) Incorreta. O texto realmente refere-se à fotossíntese, porém, é um 
equívoco afirmar que o oxigênio formado nesta reação é oriundo do 
CO2. Conforme explicitado acima, o O2 é originado a partir da quebra 
da água na primeira fase da fotossíntese; enquanto que o CO2 só é 
incorporado na segunda fase desse processo. 
c) Incorreta. O carboidrato sintetizado pode ser consumido na 
respiração celular e, principalmente se o vegetal estiver acima do seu 
ponto de compensação fótico, o excedente de açúcar poderá ser 
convertido em reserva (amido no parênquima amilífero), ou celulose, 
que constitui a parede celular das células vegetais. 
d) Correta. Conforme explicado no texto introdutório. 
e) Incorreta. O texto refere-se à fotossíntese. Além disso, a glicólise é 
a primeira etapa da respiração celular responsável por clivar a glicose 
em piruvato, sendo um fenômeno anaeróbico, ou seja, que não 
depende de O2. 
 

 
 

 QUESTÃO 63   

As chamadas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) também 
são transmitidas por outras vias, além da relação sexual. O quadro 
apresenta algumas DSTs. 
 

 
 

Suponha que Júlio adquiriu uma DST através de transfusão sanguínea, 
que Paulo adquiriu uma DST ainda no ventre materno e que Adriano 
teve uma DST que só se adquire por relação sexual. As DSTs de Júlio, 
Paulo e Adriano podem ser, respectivamente, 
a) cancro mole, aids e condiloma acuminado. 
b) condiloma acuminado, gonorreia e sífilis. 
c) aids, sífilis e cancro mole. 
d) gonorreia, condiloma acuminado e aids. 
e) sífilis, cancro mole e gonorreia. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Várias doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) possuem vias 
alternativas de transmissão, enquanto outras não. Considerando isso, 
o enunciado afirma que: Júlio adquiriu uma DST via transfusão 
sanguínea; Paulo adquiriu uma DST por transmissão vertical (da mãe 
para o filho, enquanto este é um embrião, um feto, ou um bebê); e 
Adriano adquiriu uma DST via relação sexual, sendo esta a única forma 
de transmissão. Dentre as doenças mencionadas na tabela (sífilis, 
cancro mole, AIDS, gonorreia e condiloma acuminado), podemos 
afirmar que: 
 

1) Sífilis. Além de ser uma doença adquirida pelo contato sexual, 
também pode ser transmitida durante a gravidez, da mãe para o seu 
filho. As bactérias causadoras dessa doença também podem atravessar 
membranas mucosas ou pequenos cortes superficiais, o que torna o 
beijo um fator de risco caso existam lesões na pele. Além disso, a 
transfusão de sangue também pode ser uma via de transmissão, 
embora seja mais raro. 

2) Cancro mole. Doença transmitida exclusivamente pelo contato 
sexual, por meio do toque da pele saudável com os fluidos (sangue) 
liberados pelas úlceras (lesões) genitais características dessa doença. 
3) AIDS. Existem três vias principais de transmissão dessa doença: 
relações sexuais; transmissão vertical; e por meio do sangue. Na 
relação sexual desprotegida, sem uso de preservativo, o vírus é 
transmitido para o parceiro. Na transmissão vertical, o HIV pode ser 
passado da mãe para o bebê durante a gravidez, durante o parto ou 
durante a amamentação. Na transmissão por meio do sangue, as 
pessoas podem ser contaminadas por meio de transfusões sanguíneas, 
pelo compartilhamento de agulhas, ou por meio de equipamentos 
médicos não esterilizados (que tiveram contato prévio com secreções 
contaminadas). 
4) Gonorreia. Pode-se adquirir gonorreia por meio de relações sexuais 
ou via transmissão vertical. Esse último modo de transmissão ocorre 
somente no momento do parto. 
5) Condiloma acuminado. Pode-se adquirir condiloma acuminado, ou 
crista de galo, por meio de relações sexuais, ou via transmissão vertical 
(de forma geral, apenas no momento do parto). Menos frequentemente, 
também pode ser transmitida por meio de mãos não íntegras em contato 
com objetos (como toalhas e roupas) contaminados. 
Pode-se concluir que, como o cancro mole é a única doença transmitida 
exclusivamente por contato sexual, Adriano contraiu essa DST. Júlio 
poderia ter contraído sífilis ou AIDS. Paulo poderia ter adquirido sífilis, 
AIDS, gonorreia, ou condiloma acuminado. Portanto, somente a 
alternativa C corresponde às possíveis doenças contraídas pelos três 
rapazes. 
 

 
 

 QUESTÃO 64   

Em cada um dos gráficos A e B, há três curvas, porém apenas uma 
delas, em cada gráfico, representa corretamente o fenômeno estudado 
 

  
No gráfico A, o fenômeno estudado é a atividade dos lisossomos na 
regressão da cauda de girinos na metamorfose. No gráfico B, o 
fenômeno estudado é a atividade dos peroxissomos na conversão dos 
lipídios em açúcares que serão consumidos durante a germinação das 
sementes.  
 

A curva que representa corretamente o fenômeno descrito pelo gráfico 
A e a curva que representa corretamente o fenômeno descrito pelo 
gráfico B são, respectivamente, 
 

a) 1 e 1.  
b) 3 e 3. 
c) 3 e 1. 
d) 1 e 2. 
e) 2 e 2. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

Lisossomos e peroxissomos são organelas citoplasmáticas 
membranosas em cujo interior existem diversas enzimas. Os 
lisossomos possuem enzimas hidrolíticas responsáveis pela digestão 
intracelular de partículas obtidas do meio externo por fagocitose ou 
pinocitose; e também digestão de organelas celulares, importante 
mecanismo para renovação do conteúdo celular. Os lisossomos 
apresentam ainda uma terceira função que consiste na morte celular 
decorrente do seu rompimento e extravasamento de enzimas no 
citoplasma. Os glioxissomos são tipos especiais de peroxissomos 
presentes em tecidos vegetais de armazenamento lipídico em 
sementes. Enzimas em seu interior promovem a conversão de ácidos 
graxos em açúcar, fundamental para a nutrição do vegetal ainda não 
fotossintetizante. 
A questão se aplica a dois processos metabólicos distintos, mas que 
apresentam dinâmicas semelhantes. Na metamorfose que ocorre em 
girinos (formas larvais de anfíbios da ordem Anura, como sapos), os 
lisossomos são os responsáveis pela regressão progressiva da cauda, 
até seu total desaparecimento. Na conversão de lipídios em 
carboidratos, nas sementes em processo de germinação, a organela 
envolvida é o glioxissomo, que promove a beta-oxidação dos ácidos 
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graxos, com consequente produção de acetil-CoA, que é usado então 
no ciclo do glioxilato, cujos produtos são açúcares. 
Em ambos os casos, no momento imediatamente anterior ao início da 
atividade enzimática (antes de se iniciar a regressão da cauda dos 
girinos e antes de se iniciar o metabolismo dos lipídios nas sementes), 
a atividade dos lisossomos e glioxissomos é próxima a zero. Após o 
início dos processos de reabsorção da cauda e conversão dos lipídios, 
ocorre aumento progressivo da atividade das organelas, enquanto o 
efeito pode ser observado em intensidade cada vez maior. 
No caso da regressão da cauda de girinos, ocorre liberação progressiva 
das enzimas lisossomais presentes no tecido da cauda, bem como dos 
lisossomos dos macrófagos (células fagocitárias) que se acumulam 
nesse local. Quanto mais intensa é a atividade dos lisossomos, menor 
se torna a cauda do animal, até seu completo desaparecimento. Nas 
sementes em germinação, quanto maior é a atividade dos glioxissomos, 
menor é a quantidade de lipídios disponível, uma vez que uma parte 
progressivamente maior já fora metabolizada. 
Assim, em ambos os casos, a atividade das enzimas contidas nas 
organelas é inicialmente baixa, mas aumenta com o passar do tempo e 
com a progressão do efeito, como se observa na curva 1, em ambos os 
gráficos. 
 

 
 

 QUESTÃO 65   

Uma gimnosperma conhecida como cedrinho (Cupressus lusitanica) é 
uma opção de cerca-viva para quem deseja delimitar o espaço de uma 
propriedade. Para isso, mudas dessa espécie são plantadas a 
intervalos regulares. Podas periódicas garantem que o espaço entre as 
mudas seja preenchido, resultando em uma cerca como a ilustrada na 
imagem. 
 

 
(www.mariplantas.com.br) 

 

Para se obter uma cerca-viva de altura controlada, que crie uma barreira 
física e visual, deve-se 
 

a) estimular a produção de auxinas pelas gemas laterais das plantas, 
podando periodicamente a gema apical. 
b) estimular a produção de auxinas pela gema apical das plantas, 
podando periodicamente as gemas laterais. 
c) inibir a produção de auxinas pela gema apical e pelas gemas laterais 
das plantas, podando periodicamente as gemas laterais e a gema 
apical. 
d) inibir a produção de auxinas pela gema apical das plantas, podando 
periodicamente as gemas laterais. 
e) inibir a produção de auxinas pelas gemas laterais das plantas, 
podando periodicamente a gema apical. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

As auxinas foram a primeira classe de hormônios vegetais descobertos, 
ainda no final do século XIX, por estudos conduzidos por vários 
pesquisadores, inclusive por Charles Darwin e seu filho Francis Darwin. 
As auxinas, sendo o AIA (ácido indolacético) a mais conhecida e 
estudada delas, são responsáveis pelo crescimento da planta 
provocado por alongamento celular, e por movimentos derivados de 
alongamento (tropismos), como os orientados pela luz (fototropismo), 
pela gravidade (geotropismo ou gravitropismo), pelo contato 
(tigmotropismo), por estímulo de uma substância química 
(quimiotropismo). 
As auxinas são produzidas pelas plantas jovens (coleóptilos), ovários 
em desenvolvimento, embriões, sementes, tubos polínicos e também 
pelas gemas apicais e laterais. Como a gema apical é a maior 
produtora, a alta concentração tem efeito inibidor sobre as gemas ao 
longo do caule, conhecidas como gemas laterais ou axilares. A 
dinâmica de inibição ou estimulação é muito bem estabelecida e 
exposta frequentemente em um gráfico como o que segue: 

 
Fonte: https://djalmasantos.wordpress.com/2012/02/03/testes-de-hormonios-vegetais-

44/. Acesso em 13/11/2016. 
 

No gráfico acima, o caule representa a atuação da gema apical, e as 
gemas representam a atuação das gemas laterais. Em uma 
determinada concentração, o caule se encontra fortemente estimulado 
e, na mesma concentração, as gemas laterais se encontram em estado 
de inibição. 
a) Correta. A alternativa aponta corretamente a forma de se estimular 
o desenvolvimento de gemas laterais que é através da poda da gema 
apical, responsável pela dormência das gemas laterais, e ao mesmo 
tempo pelo controle da altura das plantas. Com as gemas laterais 
estimuladas, o crescimento dos ramos das plantas forneceria um 
satisfatório preenchimento dos espaços entre elas, gerando a barreira 
física e visual que se deseja (cerca viva). A auxina é o hormônio vegetal 
responsável pelo crescimento da planta e sua produção pelas gemas 
laterais é o que leva a este resultado. 
b) Incorreta. A poda das gemas laterais não tem influência sobre a 
gema apical. Mesmo que a gema apical fosse estimulada, a auxina, 
neste caso, provocaria o aumento da altura da planta, e não seu 
desenvolvimento na forma proposta no enunciado. 
c) Incorreta. A poda eliminaria as gemas, neste caso tanto a apical 
quanto as laterais. Isso não levaria à diminuição, mas à parada da 
produção de auxina. De qualquer maneira, isso não estimularia as 
plantas, mas as inibira. 
d) Incorreta. As gemas laterais não têm influência sobre a apical. 
Mesmo se tivessem, a inibição da produção de auxina não estimularia 
o crescimento das plantas. 
e) Incorreta. A poda da gema apical libera as gemas laterais para se 
desenvolverem e produzirem auxina. Neste caso, a poda aumenta o 
desenvolvimento dos ramos, que seria o oposto do colocado nesta 
alternativa. 
 

 
 

 QUESTÃO 66   

A enxertia consiste em implantar parte de uma planta viva em outra 
planta de igual ou diferente espécie. A planta introduzida (enxerto) 
produz folhas, flores e frutos, enquanto a planta receptora (porta-
enxerto) capta água e nutrientes do solo.  
A figura esquematiza uma das técnicas indicadas para a enxertia entre 
espécies de hortaliças, tais como pepino, abóbora, melão e melancia. 

 
(Roberta Marins Peil. “A enxertia na produção de mudas de hortaliças”.  

Ciência rural, novembro/dezembro de 2003.) 
 

Suponha que um enxerto de pepino (Cucumis sativus) tenha sido 
introduzido em um porta-enxerto de abóbora (Cucurbita moschata). 
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Os frutos produzidos por essa enxertia serão 
 

a) pepinos cujas sementes darão origem a exemplares de Cucurbita 
moschata. 
b) híbridos estéreis com características de Cucumis sativus e de 
Cucurbita moschata. 
c) abóboras cujas sementes darão origem a exemplares de Cucumis 
sativus. 
d) abóboras cujas sementes darão origem a exemplares de Cucurbita 
moschata. 
e) pepinos cujas sementes darão origem a exemplares de Cucumis 
sativus. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Os enxertos, quando realizados na forma descrita pelo enunciado e 
bem sucedidos, permitem que uma planta se desenvolva sobre a outra. 
É importante notar na ilustração que a parte superior da planta receptora 
(abóbora - Cucurbita moschata) foi totalmente removida, e no lugar, foi 
colocado o enxerto da planta doadora (pepino - Cucumis sativus). Além 
da enxertia, alporquia, mergulhia e estaquia são outros métodos de 
reprodução assexuada que permitem formação de clones (organismos 
geneticamente idênticos) com características desejadas de forma 
simples e rápida.  
a) Incorreta. Os pepinos que vierem a se desenvolver devem produzir 
sementes de pepino, e não de abóbora (Cucurbita moschata), pois, de 
acordo com o texto, a planta introduzida (enxerto) produzirá folhas, 
flores e frutos (com sementes), enquanto a planta receptora (porta-
enxerto) será responsável pela captura de água e nutrientes do solo.  
b) Incorreta. Os híbridos são resultado do cruzamento de plantas de 
espécies diferentes, portanto, oriundos de reprodução sexuada. Neste 
caso, não se trata de um cruzamento, e sim de enxertia, um método de 
reprodução assexuada que forma indivíduos geneticamente idênticos. 
c) Incorreta. Os frutos de abóboras só poderiam se desenvolver se a 
enxertia fosse o inverso do proposto no enunciado, ou seja, planta de 
abóbora enxertada em pepino. Mesmo assim, não poderiam gerar 
sementes de pepino (Cucumis sativus), pois seriam geradas sementes 
de abóbora (Cucurbita moschata). 
d) Incorreta. Como a parte superior da planta de abóbora (Cucurbita 
moschata) que contém as estruturas reprodutivas (flores) foi removida 
a fim de acomodar o enxerto de pepino, não seria possível gerar 
abóboras. 
e) Correta. O enxerto, uma vez bem sucedido, seria capaz de gerar 
pepinos, que estão corretamente identificados pelo seu nome científico 
(Cucumis sativus) no texto desta alternativa. 
 

 
 

 QUESTÃO 67   

Uma professora de Biologia explicava a seus alunos que o daltonismo 
para a cor verde é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. 
Paulo e Luísa, um casal de gêmeos que estudava na mesma sala, 
disseram que eram daltônicos para a cor verde. A professora perguntou 
se outras pessoas da família também eram daltônicas e os gêmeos 
responderam que outras duas pessoas tinham o mesmo tipo de 
daltonismo. Para descobrir quais eram essas pessoas, a professora fez 
mais algumas perguntas aos gêmeos e descobriu que eles não tinham 
outros irmãos, que seus pais eram filhos únicos e que seus avós ainda 
eram vivos. 
 

As outras duas pessoas daltônicas da família eram 
 

a) o pai e o avô materno dos gêmeos. 
b) a mãe e a avó materna dos gêmeos. 
c) a mãe e a avó paterna dos gêmeos. 
d) o pai e a mãe dos gêmeos. 
e) o avô materno e a avó paterna dos gêmeos. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

O daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção de 
cores. O gene responsável por esse distúrbio está localizado no 
cromossomo X, tendo, portanto, herança ligada ao sexo. É importante 
ressaltar que, nos mamíferos, a determinação do sexo ocorre pelo 
sistema XY, sendo que a presença de duas cópias do cromossomo X 
(indivíduo XX) determina o sexo feminino, ao passo que uma cópia do 
cromossomo Y (indivíduo XY) determina o sexo masculino. Como a 
mutação responsável pelo daltonismo é recessiva, esta se manifesta 
nos indivíduos da seguinte forma: 
 

 Daltônico(a) Não-daltônico(a) 

Sexo masculino XdY XDY 

Sexo feminino XdXd XDXD ou XDXd 

Analisando o quadro, pode-se notar que indivíduos do sexo masculino 
quando possuem somente uma cópia do alelo mutante (Xd), são 
daltônicos, enquanto indivíduos do sexo feminino só são daltônicos na 
presença de duas cópias desse alelo (XdXd). Tal fato justifica a 
frequência de daltonismo elevada em indivíduos do sexo 
masculino e muito baixa em indivíduos do sexo feminino. 
Com relação ao exercício, segue o heredograma da família: 
 

 
Como Luísa é daltônica, esta possui duas cópias do gene Xd, sendo 
uma cópia proveniente do seu pai e outra de sua mãe. Como no 
homem, apenas uma cópia do gene Xd leva ao daltonismo, pode-se 
concluir que seu pai é obrigatoriamente daltônico. Como Paulo é 
afetado, este herdou o cromossomo Y de seu pai e o cromossomo X de 
sua mãe. Uma vez que Paulo é afetado, pode-se concluir que sua 
mãe é portadora do gene Xd. Porém, uma vez que mulheres 
dependem de duas cópias do gene Xd para serem daltônicas, é pouco 
provável que sua mãe tenha tal condição. Caso a mãe de Paulo e Luísa 
fosse XdXd (portanto, daltônica), o avô materno deles obrigatoriamente 
seria daltônico, o que não satisfaz a informação dada no enunciado de 
que outras duas pessoas na família eram daltônicas, pois, nesse caso, 
seriam três. Logo, conclui-se que a mãe dos gêmeos não é daltônica, 
porém é portadora do alelo mutante. A mãe dos gêmeos recebeu um Xd 
de um parental e o XD de outro. Uma vez que o exercício afirma que há 
duas pessoas daltônicas, pode-se inferir que o Xd da mãe dos gêmeos 
teria sido herdado de seu pai e o XD de sua mãe. Desse modo, o pai 
portador do Xd (avô materno dos gêmeos) seria daltônico e sua mãe 
(avó materna dos gêmeos), portadora do XD, normal para a condição. 
 

 
 

 QUESTÃO 68   

Na figura estão representados exemplares de peixes, de aves e de 
mamíferos. 

 
(http://biologoemcena.blogspot.com.br) 

 

As semelhanças de formato dos corpos e dos membros locomotores 
nos animais representados decorrem 
 

a) da mutação que ocorre nos indivíduos em resposta às exigências 
adaptativas de ambientes com diferentes características, o que leva à 
irradiação adaptativa. 
b) da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes 
com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa. 
c) da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes 
com as mesmas características, o que leva à convergência adaptativa. 
d) da mutação que ocorre casualmente em indivíduos que vivem em 
ambientes com as mesmas características, o que leva à irradiação 
adaptativa. 
e) da ação da deriva genética, que permite a fixação de diferentes 
fenótipos em ambientes com diferentes características, o que leva à 
convergência adaptativa. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. As mutações, quando ocorrem, são fenômenos casuais, e 
não surgem em resposta a uma imposição de determinado ambiente. 
Além disso, a alternativa menciona ambientes com diferentes 
características, e como se trata de formato de corpos e de membros 
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locomotores, estas características não seriam diferentes, pois todos os 
animais mostrados estão adaptados ao mesmo tipo de ambiente 
(aquático, no caso). Por fim, a alternativa cita irradiação adaptativa (ou 
evolução divergente), conceito que se aplica a uma população que, 
acumulando diferenças povoariam diferentes ambientes sujeitos à 
pressões ambientais distintas. Estes seriam ancestrais de diversos 
outros grupos, os quais poderiam se adaptar a pequenas variações nos 
ambientes, dando origem a diferentes grupos que compartilham um 
ancestral comum. Portanto, embora apresentem diferenças 
morfológicas, esses grupos compartilhariam uma história evolutiva 
comum. Nesta questão, isso sugeriria o advento de diferenças nos 
animais, e não semelhanças como traz a figura dada no exercício. 
b) Incorreta. A alternativa cita a convergência adaptativa, que é o 
conceito que explica a semelhança do corpo e membros locomotores 
de animais tão diferentes, devido à seleção natural que age sobre eles 
em um mesmo ambiente. No entanto, cita as presenças de 
características diferentes do ambiente, o que não ocorreria neste caso, 
uma vez que se trata do mesmo tipo de ambiente. 
c) Correta. No processo de seleção natural, como proposto por Charles 
Darwin, o ambiente não seria o indutor de modificações, mas sim o 
selecionador, favorecendo os organismos mais aptos à vida naquele 
ambiente, e dificultando a vida dos menos aptos, que poderiam acabar 
extintos. Neste caso, o ambiente aquático selecionou, ao longo do 
tempo, os organismos detentores de corpos longilíneos e 
hidrodinâmicos, dotados de membros que pudessem atuar como 
nadadeiras, o que justifica as semelhanças corporais mesmo entre 
grupos não aparentados (peixes cartilaginosos, peixes ósseos, aves e 
mamíferos, no caso do exercício). Todos os organismos apresentados 
na imagem possuem essas características, mesmo não compartilhando 
um ancestral comum recente, exemplo de convergência adaptativa ou 
evolução convergente. 
d) Incorreta. O texto cita corretamente a forma como ocorrem as 
mutações, porém, propõe que essas mutações, ao gerarem irradiação 
adaptativa, resultariam em animais semelhantes, o que não acontece 
na natureza. As mutações, devido à sua natureza casual, seriam muito 
provavelmente responsáveis por gerar animais diferentes uns dos 
outros, e não semelhantes. 
e) Incorreta. A alternativa cita corretamente o termo convergência 
adaptativa. Porém, a deriva genética, que é um fenômeno que altera a 
frequência de alguns alelos (variantes gênicas) ao acaso, não é capaz 
de tornar espécies que não apresentam ancestrais recentes tão 
semelhantes quanto são os citados na questão. 
 

 
 

 QUESTÃO 69   

Analise o quadro 1, que apresenta diferentes soluções aquosas com a 
mesma concentração em mol/L e à mesma temperatura. 

QUADRO 1 

Solução Nome Fórmula 

1 nitrato de bário  3 2
Ba NO  

2 cromato de sódio 2 4Na CrO  

3 nitrato de prata 3AgNO  

4 nitrato de sódio 3NaNO  
 

O quadro 2 apresenta o resultado das misturas, de volumes iguais, de 
cada duas dessas soluções. 

QUADRO 2 

Mistura Resultado 

1 + 2 formação de precipitado (ppt 1) 

1 + 3 não ocorre formação de precipitado 

1 + 4 não ocorre formação de precipitado 

2 + 3 formação de precipitado (ppt 2) 

2 + 4 não ocorre formação de precipitado 

3 + 4 não ocorre formação de precipitado 
 

De acordo com essas informações, os precipitados formados, ppt 1 e 
ppt 2, são, respectivamente, 

a) 4BaCrO  e 3NaNO  

b) 4BaCrO  e 2 4Ag CrO  

c) 
3 2( )Ba NO  e 

3AgNO  

d) 2 4Na CrO  e 2 4Ag CrO   

e) 3NaNO  e 2 4Ag CrO   

 
 

Resolução  Alternativa B 

De acordo com as informações contidas nos quadros, conclui-se que a 
questão aborda o conceito de reações químicas, especificamente a 
DUPLA-TROCA. 
 

Importante salientar que não era necessário que o aluno soubesse a 
solubilidade de todos os compostos, uma vez que a análise do quadro 
2 permitia avaliar qual sal seria solúvel o insolúvel. 
 

O objetivo era verificar a insolubilidade dos compostos denominados ppt 
1 e ppt 2, a partir das combinações das soluções solicitadas, conforme 
abaixo. 
 

ppt 1: mistura da solução 1 -
3 2( )Ba NO e solução 2 - 

2 4Na CrO  

 

  3 2( ) 2 4( ) 3( ) 4( )1 ( ) 1 2 1
aq aq aq s

Ba NO Na CrO NaNO BaCrO

solúvel insolúvel
 

 

ppt 2:  mistura da solução 2 -
2 4Na CrO e solução 3 - 

3AgNO  

 

  2 4( ) 3( ) 3( ) 2 4( )1 2 2 1
aq aq aq s

Na CrO AgNO NaNO Ag CrO

solúvel insolúvel
 

 
Nota: 

Todos os nitratos ( 

3NO ) são solúveis, sem exceção. 

Os cromatos ( 

4CrO ) são, em geral, pouco solúveis, com exceção dos 

sais formados por metais alcalinos (família 1) e amônio ( 

4NH ). 

 

 
 

 QUESTÃO 70   

O esquema representa um calorímetro utilizado para a determinação do 
valor energético dos alimentos. 

 
(https://quimica2bac.wordpress.com. Adaptado.) 

A tabela nutricional de determinado tipo de azeite de oliva traz a 
seguinte informação: “Uma porção de 13 mL (1 colher de sopa) equivale 
a 108 kcal.” 

Considere que o calor específico da água seja 1 11kcal kg C     e que 

todo o calor liberado na combustão do azeite seja transferido para a 
água. Ao serem queimados 2,6 mL desse azeite, em um calorímetro 
contendo 500 g de água inicialmente a 20,0 ºC e à pressão constante, 
a temperatura da água lida no termômetro deverá atingir a marca de 
a) 21,6 ºC. 
b) 33,2 ºC. 
c) 45,2 ºC. 
d) 63,2 ºC. 
e) 52,0 ºC. 

 
 

Resolução                          Alternativa: D 

Cálculo da quantidade de calor (Q) à pressão constante (Q = H) para 
uma porção de azeite de 13 mL tem o equivalente à 108 kcal. 
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13 mL de zeite  108 kcal 
       2,6 mL de azeite  Qp 

    

2,6 108
21,6

13
p

mL kcal
Q kcal

mL


   

 
O cálculo temperatura final (

f  ) utiliza os seguintes dados: 

 
Qp = 21,6 kcal m = 0,5 kg  c = 1 kcal.kg-10C-1 

  
f = ? 

1 1

0

21,6
43,

0,5 1,1 

43,2 C 20

2

C 63,2f I f

Q kcal
Q m c

kg kca
C

m l kgc C

C

   

 

    

   

     
 

    

 

 

 
 

 QUESTÃO 71   

Em um experimento, um estudante realizou, nas Condições Ambiente 
de Temperatura e Pressão (CATP), a eletrólise de uma solução aquosa 
de ácido sulfúrico, utilizando uma fonte de corrente elétrica contínua de 
0,200 A durante 965 s. Sabendo que a constante de Faraday é 96 500 
C/mol e que o volume molar de gás nas CATP é 25000 mL/mol, o 
volume de H2 (g) desprendido durante essa eletrólise foi igual a 
a) 30,0 mL. 
b) 45,0 mL. 
c) 10,0 mL. 
d) 25,0 mL. 
e) 50,0 mL. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

A carga total transferida pela corrente elétrica em determinado tempo, 
pode ser calculada por: 
 

     0,2 A 965 s 193 C193 A sq i t q        

 
A constante de Faraday nos fornece a carga gerada por 1mol de 
elétrons, logo: 
 

1 mol de elétrons 
 

96500 C  
n (e-) 

 
193 C 

 

3193 1mol
( ) 2 10 mol de elétrons

96500

C
n e

C

 
    

 
O ácido sulfúrico em meio aquoso se ioniza de acordo com a seguinte 
equação: 

  2 2

2 4 ( ) ( ) 4 ( )2H O

aq aqH SO H SO  

 
As reações ocorridas na eletrólise do H2SO4 são representadas abaixo: 
 

    Cátodo: 
  ( ) 2( )2 2 1aq gH e H  (redução do H+ do ácido sulfúrico) 

Ânodo: 
   2 ( ) 2( ) ( )

1
2 2

2
g aq

H O O H e (oxidação do OH- da água) 

     Reação global:  2 ( ) 2( ) 2( )

1
1

2
g g

H O H O  

 
A relação entre o número de mols de elétrons e o número de mols de 
H2(g) é dado pela reação do cátodo, logo: 
 

1 mol H2 
 

2 mols elétrons 
n(H2) 

 
2.10-3 mols elétrons 

 

 
3

3

2

2 10 1
( ) 1 10

2
n e mol H g


  
    

Pela CATP, a relação entre o número de mols de H2(g) e o número de 
mols de elétrons é dada por 25000ml/mol, portanto teremos: 
 

1 mol H2 
 

25000 mL 
1.10-3 mol H2 

 
V (H2) 

 

3

2

25000 mL 1 10 mol
( ) 25mL

1mol
V H

 
   

 
Vale se ressaltar que além do hidrogênio, outro gás também é formado, 
o oxigênio, pela oxidação dos íons OH- (da água) no ânodo, porém o 
enunciado só pede o volume de H2(g) gerado. A formação de O2(g) ocorre, 
devido a fila da ordem de descarga eletrolítica nos ânodos: 
 

      4, , , ,C Br I HSO OH Ânions oxigenados F  

 

 
 

 TEXTO  

Leia o texto para responder às questões 72 e 73. 
O gluconato de cálcio (massa molar = 430 g/mol) é um medicamento 
destinado principalmente ao tratamento da deficiência de cálcio. Na 
forma de solução injetável 10%, ou seja, 100 mg/mL, este medicamento 
é destinado ao tratamento da hipocalcemia aguda. 

(www.medicinanet.com.br. Adaptado.) 

 
(www.hospitalardistribuidora.com.br) 

 

 
gluconato de cálcio 

 

 
 

 QUESTÃO 72   

O número total de átomos de hidrogênio presentes na estrutura do 
gluconato de cálcio é 
a) 14. 
b) 20. 
c) 16. 
d) 10. 
e) 22. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

O aluno deveria perceber que o gluconato de cálcio possui dois grupos 
orgânicos, bastando apenas a contagem da fórmula molecular de uma 
estrutura e, ao final, dobrar a quantidade de átomos desta estrutura. Isto 
ocorre para manter a neutralidade da molécula, pois o cálcio é divalente 
e cada estrutura orgânica é monovalente. 
 

 

 

 
A partir da análise da fórmula estrutural verifica-se que a fórmula 

molecular é 12 22 14C H O Ca . 

Sendo assim, o número total de átomos de hidrogênio é igual a 22. 
 
 
 



 
 

O ELITE RESOLVE UNESP 2017 – PRIMEIRA FASE 
 

29 
 

 
 

 QUESTÃO 73   

Considere que a constante de Avogadro seja 23 16 10 mol  e que uma 

pessoa receba uma dose de 10 mL de uma solução injetável de 

gluconato de cálcio a 10%. O número total de íons 2Ca   que entrará no 

organismo dessa pessoa após ela receber essa dose será 

a) 227,1 10   

b) 231,0 10   

c) 255,5 10   

d) 211,4 10   

e) 244,3 10   

 
 

Resolução  Alternativa: D  

Segue o cálculo da massa (m) de gluconato de cálcio equivalente à 10 
mL do volume da dose e concentração de 10% = 100 mg/mL: 
 

 
100 mg do medicamento  _____________ 1,0 mL 

 
                    m                       _____________ 10,0 mL 
 

 

                       m = 1000 mg ou 1,0 g do medicamento 
 

O medicamento gluconato de cálcio apresenta a seguinte fórmula:  
 

Ca(C6H11O7)2 

 

1,0 mol de Ca(C6H11O7)2               1,0 mol de íon Ca2 
Logo, a proporção, em quantidade de matéria, é 1:1. 

 
Portanto, o cálculo da quantidade aproximada (N) de íons Ca2+ 
presentes no medicamento gluconato de cálcio com massa molar igual 
430 g/mol é: 
 

430 g de Ca(C6H11O7)2  6,0 x 1023 íons Ca2+ 

 
1,0 g de Ca(C6H11O7)2  N 

 
 
 

 

                                              

 
 

 QUESTÃO 74   

O etilbenzeno e o estireno 
a) são hidrocarbonetos aromáticos. 
b) apresentam átomos de carbono quaternário. 
c) são isômeros funcionais. 
d) apresentam átomos de carbono assimétrico. 
e) são isômeros de cadeia. 

 
 

Resolução  Alternativa A 

a) Correta. Ambos compostos são hidrocarbonetos aromáticos, por 
possuírem o anel aromático destacado na figura abaixo: 
 

  
etilbenzeno estireno 

 
b) Incorreta. Ambos compostos não apresentam em sua estrutura 
átomos de carbono que fazem ligações com mais quatro outros átomos 
de carbono. 
c) Incorreta. O etilbenzeno (C8H10) e o estireno (C8H8) não são 
isômeros, pois apresentam fórmulas químicas diferentes. 
d) Incorreta. Esses compostos não apresentam carbonos assimétricos, 
que são átomos de carbono com quatro ligantes diferentes. 
e) Incorreta. Os compostos não podem ser isômeros, pois apresentam 
fórmulas químicas diferentes.  
 
 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 75   

Leia o texto para responder às questões 74 e 75. 
O estireno, matéria-prima indispensável para a produção do 
poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do 
etilbenzeno, que se dá por meio do seguinte equilíbrio químico: 
 

 
Analisando-se a equação de obtenção do estireno e considerando 
o princípio de Le Châtelier, é correto afirmar que 
a) a entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. 
b) a entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador. 
c) o aumento de temperatura favorece a formação de estireno. 
d) o aumento de pressão não interfere na formação de estireno. 
e) o aumento de temperatura não interfere na formação de estireno. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

a) Incorreta. Catalisador não afeta a entalpia do sistema, apenas a 
velocidade da reação, uma vez que promove uma diminuição da 
energia de ativação. 
b) Incorreta. Assim como no item anterior, o catalisador não afeta a 
entalpia do sistema, apenas a velocidade da reação, uma vez que 
promove uma diminuição da energia de ativação. 
c) Correta. Ao avaliarmos a equação fornecida no texto, conclui-se que 

a reação direta é endotérmica (   0H ), sendo assim, a partir do 

princípio de Le Châtelier, o aumento da temperatura promove um 
deslocamento do equilíbrio no sentido da reação endotérmica (reação 
direta), favorecendo a formação do estireno: 
 

+ H2 (g)

(g)
(g)

1V1V
1V

VOLUME TOTAL 1V VOLUME TOTAL 2V

endo

exo

 

H=121 kJ/mol 

 

d) Incorreta. O aumento da pressão, a partir do princípio de Le 
Châtelier, desloca o equilíbrio no sentido do menor quantidade de 
matéria de espécies gasosas (reação inversa), a partir da reação 
estequiométrica, o que favorece a formação do etilbenzeno. 
e) Incorreta. Conforme descrito no item C, correto, o aumento da 
temperatura favorece a formação do estireno. 
 

 
 

 QUESTÃO 76   

Analise o quadro, que mostra seis classes de enzimas e os tipos de 
reações que catalisam. 
 

Classe de enzima Tipo de reação que catalisa 

1. óxido-redutases óxido-redução 

2. transferases transferência de grupos 

3. hidrolases hidrólise 

4. liases adição de grupos a duplas ligações ou 
remoção de grupos, formando dupla 
ligação 

5. isomerases rearranjos intramoleculares 

6. ligases condensação de duas moléculas, 
associada à hidrólise de uma ligação de 
alta energia (em geral, do ATP) 

 

(Anita Marzzoco e Bayardo Baptista Torres.  
 Bioquímica básica,1999. Adaptado.) 

A enzima álcool desidrogenase catalisa a transformação de etanol em 
acetaldeído e a enzima sacarase catalisa a reação de sacarose com 
água, produzindo glicose e frutose. Portanto, essas duas enzimas 
pertencem, respectivamente, às classes 
a) 6 e 5. 
b) 1 e 3 
c) 4 e 5. 
d) 1 e 2. 
e) 3 e 6. 
 
 
 
 

 N  1,40 x 1021 íons Ca2+ 
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Resolução  Alternativa: B 

A enzima citosólica álcool desidrogenase catalisa uma reação de óxido-
redução em que o etanol (C2H6O) é oxidado em acetaldeído ou etanal 
(C2H4O) e a coenzima NAD+, o qual tem a função de receber o 
hidrogênio do álcool, é reduzida a NADH e H+ como apresentado 
abaixo: 
 

 
 

O carbono ligado ao grupo hidroxila (C-OH) apresenta nox 1- e o 
carbono presente na carbonila (CHO) apresenta nox 1+, ou seja, ocorre 
a oxidação do carbono.  
 
A enzima sacarase catalisa a hidrólise do dissacarídeo não-redutor 
sacarose (C12H22O11) nos monossacarídeos glicose (C6H12O6) e frutose 
(C6H12O6) como apresentado abaixo: 
 
 

C12H22O11  +  H2O  → C6H12O6  +  C6H12O6 
 
                        sacarose     água     glicose        frutose 

 
 

 
 

 QUESTÃO 77   

Em um edifício em construção, João lança para José um objeto 
amarrado a uma corda inextensível e de massa desprezível, presa no 
ponto O da parede. O objeto é lançado perpendicularmente à parede e 
percorre, suspenso no ar, um arco de circunferência de diâmetro igual 
a 15 m, contido em um plano horizontal e em movimento uniforme, 
conforme a figura. O ponto O está sobre a mesma reta vertical que 
passa pelo ponto C, ponto médio do segmento que une João a José. O 
ângulo θ, formado entre a corda e o segmento de reta OC, é constante. 

 
Considerando sen θ = 0,6, cos θ = 0,8, g = 10 m/s2 e desprezando a 
resistência do ar, a velocidade angular do objeto, em seu movimento de 
João a José, é igual a 

a) 1,0 rad/s. b) 1,5 rad/s. c) 2,5 rad/s. 
d) 2,0 rad/s. e) 3,0 rad/s.  

 

 
 

Resolução  Alternativa A 

Tomando como referência um plano perpendicular a fachada do prédio 
teremos o seguinte esquema de forças atuantes no objeto: 
 

 
 
Assim podemos escrever que: 
 

centrípeta
2sen

cos

x

y

TT F R

T Pes

m

T m go






     
 

    
 

Dividindo uma equação pela outra e isolando a velocidade angular, 
temos: 
 

sen 10 0,6
1,0 rad/s

cos 7,5 0,8

g

R

  
  

 



 

 

 
 

 QUESTÃO 78   

Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-
se no sentido indicado na figura 1, e com velocidade constante, 
transportando caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um 
funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por 
alguns segundos, mas ainda apoiada na esteira que continua rolando, 
conforme a figura 2.  

 
No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com 
velocidade constante e a caixa é mantida parada em relação ao 
funcionário (figura 2), a resultante das forças aplicadas pela esteira 
sobre a caixa está corretamente representada na alternativa 

 

ө 

7,5 m 

  

  

Peso
o 

Tração 

 

ө 
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a) 
 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
 

 
 

Resolução  Alternativa C 

O esquema de forças que atuam sobre a caixa é dado a seguir: 

 

F: força feita pelo 
homem 
 
P: força peso 
 
FN: reação normal 
da esteira 
 
fat: força de atrito 
 

 

Considerando apenas as forças aplicadas pela esteira sobre a caixa, 
sua resultante será: 
 

 
 

 
 

 QUESTÃO 79   

Um garoto arremessa uma bola com velocidade inicial inclinada de um 
ângulo   com a horizontal. A bola abandona a mão do garoto com 

energia cinética E0 e percorre uma trajetória parabólica contida em um 
plano vertical, representada parcialmente na figura. 

 
Desprezando-se a resistência do ar, a energia cinética da bola no ponto 
mais alto de sua trajetória é 

a) 
0

senE   b) 
0

cosE  c) 
0

2cosE  

d) 2

0
senE    e) 

2

0
se

2

nE  
  

 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Seja m a massa do corpo e 
0v  sua velocidade de lançamento. A energia 

cinética de lançamento é dada por: 
 

2

0
0

2

m
E

v
    eq. (1) 

 
No ponto mais alto da trajetória ele terá apenas velocidade na direção 
horizontal (eixo x), que é dada por 
 

0 cosxv v     

 
A energia cinética no ponto mais alto da trajetória é 
 

2

2

xvm
E


   

2

0 cos(v )

2

m
E

 



   

2
20 cos

2

m v
E


      eq. (2) 

 
Podemos dividir a eq. 1 pela equação 2: 
 

2

00

2 2

0

2

2 cos

E m v

E m v


 

 



 0

2cosE E    

 

 
 

 QUESTÃO 80   

Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente, com 1 m de 
comprimento, pende, verticalmente, a partir do centro de uma boia 
circular opaca, de 20 cm de raio. A boia flutua, em equilíbrio, na 
superfície da água da piscina, como representa a figura. 
 

 
 

Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1,00 e que o índice 
de refração absoluto da água da piscina é 1,25, a parte visível desse 
tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá comprimento 
máximo igual a 

a) 45 cm. b) 85 cm. c) 15 cm. d) 35 cm. e) 65 cm. 
 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Para determinarmos a região visível do tubo devemos considerar o raio 
de luz que incide com ângulo limite na extremidade da boia. 
Consideremos este raio conforme a figura a seguir: 

 
 

F

fa
t 

F 

P 

fat 

FN Fres 
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O raio que incide formando um ângulo L  com a normal irá sair rasante 

à superfície e qualquer outro raio que incidir com ângulo i L  irá sofrer 
reflexão total. Vamos então determinar o valor do ângulo limite usando 
a lei de Snell-Descartes: 
 

osen sen90á ua arg L nn   
1

sen
1,25

L  
4

sen
5

L   

 
Usando a propriedade de ângulos alternos internos podemos ver que 

L  está dentro do triângulo ABC na figura a seguir: 
 

 
 
Percebemos que y pode ser determinado usando-se a tangente do 
ângulo L 
 

20
tgL

y
  

 
Precisamos determinar a medida da tangente de L e a maneira mais 
rápida de se fazer isso é montando um triângulo retângulo com um dos 
ângulos internos igual à L. Ao fazer isso, notamos que o triângulo em 
questão é o frequente triângulo de tripla pitagórica abaixo representado: 
 

 
 
Com isso: 

15 c
4

3
m

20
tgL

y
y    

 
Como o que se pede é o valor de x, temos, em metros: 
 

1 0,15 1y xx      85 cmx   

 

 
 

 QUESTÃO 81   

Radares são emissores e receptores de ondas de rádio e têm 
aplicações, por exemplo, na determinação de velocidades de veículos 
nas ruas e rodovias. Já os sonares são emissores e receptores de 
ondas sonoras, sendo utilizados no meio aquático para determinação 
da profundidade dos oceanos, localização de cardumes, dentre outras 
aplicações. 
Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, 
temos que: 
a) as ondas emitidas pelos radares são mecânicas e as ondas emitidas 
pelos sonares são eletromagnéticas. 
b) ambas as ondas exigem um meio material para se propagarem e, 
quanto mais denso for esse meio, menores serão suas velocidades de 
propagação. 
c) as ondas de rádio têm oscilações longitudinais e as ondas sonoras 
têm oscilações transversais. 
d) as frequências de oscilação de ambas as ondas não dependem do 
meio em que se propagam. 
e) a velocidade de propagação das ondas dos radares pela atmosfera 
é menor do que a velocidade de propagação das ondas dos sonares 
pela água. 
 
 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Os radares são emissores e receptores de ondas de rádio que são 
classificadas como eletromagnéticas, transversais, tridimensionais e 
com frentes de ondas esféricas. Sua propagação não depende de um 
meio material e, no ar, possuem velocidade aproximadamente igual a 
300 000 km/s. 
 
Os sonares são emissores e receptores de ondas sonoras que são 
classificadas como mecânicas, mistas, tridimensionais e com frentes de 
ondas esféricas. Sua propagação depende da existência de um meio 
material e, na água, possuem velocidade aproximadamente igual a 
1 500 m/s. 
 
A frequência de uma onda só depende da fonte de suas perturbações 
e não da sua natureza eletromagnética ou mecânica. 
 

 
 

 QUESTÃO 82   

Três esferas puntiformes, eletrizadas com cargas elétricas 
1 2q q Q    

e 
3 2q Q  , estão fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio r 

e centro C, em uma região onde a constante eletrostática é igual a 
0k , 

conforme representado na figura. 

 
Considere VC o potencial eletrostático e EC o módulo do campo elétrico 
no ponto C devido às três cargas. Os valores de VC e EC são, 
respectivamente, 

a) zero e 0

2

4 k Q

r

 
  

b) 04 k Q

r

 
 e 0

2

k Q

r


  

c) zero e zero 

d) 02 k Q

r

 
 e 0

2

2 k Q

r

 
 

e) zero e 0

2

2 k Q

r

 
 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Para encontrar tanto o potencial resultante no centro da circunferência 
quanto o modulo do campo elétrico resultante usaremos o princípio da 
superposição. Assim para o potencial elétrico que é grandeza escalar 
teremos: 
 

31 2
Re 1 2 3s

kqkq kq
V V V V

d d d
        

 
Re

2
s

k QkQ kQ
V

r r r


     

Re  zero!sV   

 
Como o campo elétrico é grandeza vetorial devemos aplicar uma 
soma de vetores levando em conta que as cargas positivas geram 
campos elétricos de afastamento enquanto as negativas geram campos 
elétricos de aproximação: 
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Os campos E1 e E2 se equilibram pois possuem mesma direção, 

sentidos opostos e memo módulo 
1 2 2

kQ
E E

r
  . 

Assim E3 fará papel de campo resultante com módulo igual a  

0
Re 3 2

2
s

k Q
E E

r

 
   

 
 

 QUESTÃO 83   

Um motor elétrico é construído com uma espira retangular feita com um 
fio de cobre esmaltado semirraspado em uma extremidade e totalmente 
raspado na outra, apoiada em dois mancais soldados aos polos A e B 
de uma pilha. Presa a essa espira, uma hélice leve pode girar livremente 
no sentido horário ou anti-horário. Um ímã é fixo à pilha com um de seus 
polos magnéticos (X) voltado para cima, criando o campo magnético 
responsável pela força magnética que atua sobre a espira, conforme 
ilustrado na figura. 

 

 
(www.feiradeciencias.com.br. Adaptado.) 

 
Se A for um polo____________, B um polo _____________e X um polo 
________________, dado um impulso inicial na espira, ela mantém-se 
girando no sentido _______________. 
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas do texto.  
a) negativo – positivo – sul – horário 
b) negativo – positivo – norte – anti-horário 
c) positivo – negativo – sul – anti-horário 
d) positivo – negativo – norte – horário 
e) negativo – positivo – norte – horário 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Na situação descrita no enunciado, o elemento determinante para que 
haja rotação da hélice conectada ao eixo da espira é a existência de um 
torque que permita a rotação da espira. 
Há duas possibilidades com relação ao torque na espira no momento 
inicial: 
 

i  ) o sentido de rotação do torque se opõe ao impulso na 
espira e é incapaz de fazê-la girar, por exemplo, se 
dermos um impulso no sentido horário e o torque inicial 
tender a rodar a espira no sentido anti-horário; 

 

ii ) o sentido de rotação do torque é o mesmo do impulso 
na espira e pode fazê-la girar, por exemplo, se dermos 
um impulso no sentido horário e o torque inicial tender 
a rodar a espira no sentido horário. 

 

A alternativa que satisfizer a segunda possibilidade é a alternativa 
correta para a questão. Para entender como surge o torque sobre a 
espira, devemos analisar a força magnética em cada um de seus 
segmentos. 
Por referência fixaremos o polo A como positivo e o polo B como 

negativo, de modo que a corrente i  que circula na espira é anti-horária, 

e X como o polo sul do ímã. Nesta situação o campo magnético B  e as 

forças 
CF , sobre o segmento de cima da espira, e 

BF , sobre o 

segmento de baixo da espira, se configuram como na figura abaixo, 
devido à “regra da mão esquerda”. 

 

 
 

Vista em perfil da figura do enunciado com as forças sobre a espira. 

 
Nesta situação de referência, o sentido de giro da espira e, portanto, da 

hélice, devido ao torque do par de forças 
CF  e 

BF  é horário. Como se 

pode observar, não há alternativa que contemple este caso escolhido. 
Devido à simetria da “regra da mão esquerda”, ao invertermos ou o 
sentido da corrente ou o sentido do campo magnético, a força 
magnética tem seu sentido invertido. Isso mostra que se invertermos ou 
o sentido da corrente ou o sentido do campo magnético, o torque devido 
à força magnética também tem seu sentido invertido. Assim, as quatro 
situações equivalentes para o problema estão listadas abaixo. 
 

Polo A Polo B Polo X Torque 

positivo negativo sul horário 

positivo negativo norte anti-horário 

negativo positivo sul anti-horário 

negativo positivo norte horário 
Casos possíveis que satisfazem a segunda possibilidade de relação torque/giro. 

 
Por inspeção dos casos, vemos que a quarta situação é a disponível na 
alternativa E. 
 

Observação 1: a extremidade semirraspada garante que o sentido do 
torque atuando sobre a espira não se inverta quando a espira completar 
meia-volta; isto garante que a hélice sempre girará no mesmo sentido. 
 

Observação 2: as alternativas A, B, C e D pertencem à mesma classe 
de equivalência das simetrias possíveis para a “regra da mão 
esquerda”, conforme discutido acima, de forma que elas não poderiam 
estar simultaneamente corretas. 
 

 
 

 QUESTÃO 84   

O hexágono marcado na malha quadriculada sobre a fotografia 
representa o contorno do campus da Unesp de Rio Claro, que é 
aproximadamente plano. 

 
A área aproximada desse campus, em km2, é um número pertencente 
ao intervalo 

a) [0,8 ; 1,3[ b) [1,8 ; 2,3[ c) [2,3 ; 2,8[ 
d) [1,3 ; 1,8[ e) [0,3 ; 0,8[  
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Resolução  Alternativa A 

Cada quadrado da figura possui lado de comprimento160 m 0,16 km

. 
 

Dessa forma, a área de cada quadrado é 
 

 20,16 km 0,16 km 0,0256 km  . 
 

Para obter um intervalo para o valor da área do campus, devemos fazer 
uma aproximação por falta e uma aproximação por excesso. 
 

 

1) Calculemos a área do campus com uma aproximação por falta: 
 

 
 

Temos 33 quadrados destacados na figura acima, o que equivale a uma 
área de 

2 233 0,0256 km 0,8448 km   
 

 

2) Calculemos a área do campus com uma aproximação por excesso: 

  

 
 

Temos 50 quadrados destacados na figura acima, o que equivale a uma 
área de 

 2 250 0,0256 km 1,28 km   
 

 

Dessa forma, a área do campus deve ser um valor entre 20,8448 km e 

21,28 km .  
 

A alternativa que contém um intervalo adequado é a alternativa A com 
o intervalo [0,8 ; 1,3[. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 85   

Três cubos laranjas idênticos e três cubos azuis idênticos estão 
equilibrados em duas balanças de pratos, também idênticas, conforme 
indicam as figuras. 

 
A massa de um cubo laranja supera a de um cubo azul em exato 
a) 1,3 kg. 
b) 1,5 kg. 
c) 1,2 kg. 
d) 1,4 kg. 
e) 1,6 kg. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

Sendo x a massa do cubo laranja e y a massa do cubo azul, temos o 
seguinte sistema linear. 
 

 
2 2 2 2

3 2 2 3

x y x y

y x x y

    
 

      
 

 

Multiplicando a primeira linha por 2 e somando a segunda linha, temos: 
 

2 2 2 4 4 1
5 1 0,2 kg

2 3 2 3 5

x y x y
y y

x y x y

    
      

        
 

 

Substituindo na primeira equação, temos: 
 

2 0,2 2 1,6 kgx x      
 

Logo, a massa do cubo laranja supera a do cubo azul em: 
 

1,6 0,2 1,4 kgx y     

 

 
 

 QUESTÃO 86   

Uma companhia de engenharia de trânsito divulga o índice de lentidão 
das ruas por ela monitoradas de duas formas distintas, porém 
equivalentes. Em uma delas, divulga-se a quantidade de quilômetros 
congestionados e, na outra, a porcentagem de quilômetros 
congestionados em relação ao total de quilômetros monitorados. 
O índice de lentidão divulgado por essa companhia no dia 10 de março 
foi de 25% e, no mesmo dia e horário de abril, foi de 200 km. Sabe-se 
que o total de quilômetros monitorados pela companhia aumentou em 
10% de março para abril, e que os dois dados divulgados, 
coincidentemente, representavam uma mesma quantidade de 
quilômetros congestionados na cidade. Nessas condições, o índice de 
congestionamento divulgado no dia 10 de abril foi de, 
aproximadamente, 
a) 25%. 
b) 23%. 
c) 27%. 
d) 29%. 
e) 20%. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Chamando de x o número de quilômetros monitorados no mês de 

março, sabe-se que 0,25 x  é o número de quilômetros congestionados 

no dia 10. Como o número de quilômetros congestionados nos dois dias 
de marcação foi igual, e que no mês de abril esse número corresponde 

a 200 km , devemos ter que 
 

0,25 200 800 kmx x     
 

Ora, no mês de abril, o total de quilômetros monitorados foi de 1,1 x , 

totalizando  
 

1,1 800 880 km  . 
 

Assim, o índice de congestionamento divulgado no dia 10 de abril foi: 
 

200 5
22,7%

880 22
k     
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 QUESTÃO 87   

A figura indica o empilhamento de três cadeiras idênticas e 
perfeitamente encaixadas umas nas outras, sendo h a altura da pilha 
em relação ao chão. 

 
(www.habto.com. Adaptado.) 

A altura, em relação ao chão, de uma pilha de n cadeiras perfeitamente 
encaixadas umas nas outras, será igual a 1,4 m se  n for igual a 
a) 14. 
b) 17. 
c) 13. 
d) 15. 
e) 18. 

 
 

Resolução  Alternativa B 

Ao empilhar as cadeiras, os 48 cm  abaixo da primeira cadeira e os 

44 cm referentes ao encosto da última, são independentes do número 

de cadeiras empilhadas. Desta forma, para calcular a altura de uma 
pilha com n  cadeiras, devemos observar que a altura variável é com 

relação aos seus braços e que, no caso das n  cadeiras, temos 1n   

vãos de 3cm . Assim, a altura total em centímetros, é dada por: 
 

 48 1 3 44h n      
 

Para que esta altura seja 140cm , devemos ter: 
 

 48 1 3 44 140 17n n        

 

 
 

 QUESTÃO 88   

No universo dos números reais, a equação 

   2 2

2

13 40 13 42
0

12 35

x x x x

x x

    


 
 

é satisfeita por apenas 
a) três números. 
b) dois números. 
c) um número. 
d) quatro números. 
e) cinco números. 

 
 

Resolução  Alternativa C 

Como estamos no universo dos reais, primeiramente precisamos 
garantir a existência do radical da equação. Isto é: 
 

  2 12 35 0x x  

 
Porém, como esse radical se encontra no denominador, temos que: 
 

  2 12 35 0x x  

 
Desse modo, basta encontrar os valores de x que satisfazem a seguinte 
inequação: 
 

  2 12 35 0x x  

 
Resolvendo a equação quadrática: 
 

     2 12 35 0 5 ou 7x x x x  

Daí, resolvendo a inequação, chegamos em: 
 

 

x 

+ + 

– 
7 5 

 
 

Logo, a equação está definida para       , 5 7,x . 

 

Sabendo que se 


 0
a b

c
, então  0a  ou  0b . Então, resolvendo a 

equação, temos: 
 

   
2

2 2

2
2

(i)  13 40 0,
13 40 13 42

0 ou
12 35

(ii)   13 42 0

x x
x x x x

x x
x x

  
    

 
 

  

 

 

Resolvendo as equações quadráticas, temos: 
 

(i)   2 13 40 0x x :  

      
   



213 13 4 1 40
5 ou 8

2 1
x x x  

 

(ii)   2 13 42 0x x : 

      
   



213 13 4 1 42
6 ou 7

2 1
x x x  

 

Assim, as raízes são 5, 6, 7 e 8.  

Como nossa equação está definida no intervalo      , 5 7, , então 

a única solução é 8. Logo, a equação é satisfeita apenas por um 
número.  
 

 
 

 QUESTÃO 89   

Na figura, o losango FGCE possui dois lados sobrepostos aos do 
losango ABCD e sua área é igual à área indicada em verde. 
 

 
 

Se o lado do losango ABCD mede 6 cm, o lado do losango FGCE mede 

a) 2 5 cm . 

b) 2 6 cm . 

c) 4 2 cm . 

d) 3 3 cm . 

e) 3 2 cm . 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Pode-se notar que os losangos ABCD e FGCE são semelhantes. Deste 
modo, sendo k a razão de semelhança entre dois lados homólogos dos 
losangos, temos: 
 

6

CG CG
k k

AB

   
     

   
 

 

Sendo 1S  e 2S  as áreas dos losangos FGCE e ABCD, 

respectivamente, então a razão entre suas áreas é igual a: 
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21

2

S
k

S

 
 

 
 

 
Mas, pelo enunciado, temos a seguinte relação entre as áreas: 
 

2 12S S   

 
Logo, substituindo, temos: 
 

2 2 21 1

2 1

1 2

2 2 2

S S
k k k k

S S
      


 

 
E, substituindo na primeira relação, segue que: 
 

 
     

 

2
3 2 cm

6 6 2

CG CG
k CG  

 
SOLUÇÃO ALTERNATIVA:  
Considere o ângulo  , que é comum aos dois losangos.  

 

 

B A 

G 

C D E 

F 

α   

 
 
Podemos calcular a área dos losangos em função do ângulo  , 

dividindo em dois triângulos. Para isso, lembre-se que os ângulos 
opostos de qualquer paralelogramo são congruentes.  
 
(i) Losango ABCD: Dividindo o losango ABCD em dois triângulos 
congruentes: 
 

 

B A 

C D 

α   

α   

6 

6 
6 

6 
 

 
Sua área é dada por:  
 

    2ABCD ABD CDB ABCD ABDS S S S S  

Ou seja: 

       
1

2 6 6 sen 36sen
2

ABCD ABCD
S S  

 
(i) Losango FGCE: Dividindo o losango FGCE em dois triângulos 
congruentes: 

 

B A 

G 

C D E 

F 

α   

α   

x 

x 

x 

x 

 
 
Sua área é dada por:  
 

    2FGCE FEG CEG FGCE FEGS S S S S  

Ou seja: 

       21
2 sen sen

2
FGCE FGCE

S x x S x  

 

Pelo enunciado, temos a seguinte relação entre as áreas: 
 

 2ABCD FGCES S  

 
Substituindo: 
 

   2 36senABCD FGCES S   22 senx   3 2x  

 

Como  0x , então  3 2 cmx . 

 

 
 

 QUESTÃO 90   

Em um jogo de tabuleiro, o jogador desloca seu peão nas casas por 
meio dos pontos obtidos no lançamento de um par de dados 
convencionais e não viciados. Se o jogador obtém números diferentes 
nos dados, ele avança um total de casas igual à soma dos pontos 
obtidos nos dados, encerrando-se a jogada. Por outro lado, se o jogador 
obtém números iguais nos dados, ele lança novamente o par de dados 
e avança seu peão pela soma dos pontos obtidos nos dois lançamentos, 
encerrando-se a jogada. A figura a seguir indica a posição do peão no 
tabuleiro desse jogo antes do início de uma jogada. 
 

 
 
Iniciada a jogada, a probabilidade de que o peão encerre a jogada na 
casa indicada na figura com a bomba é igual a 

a) 
37

324
  

b) 
49

432
  

c) 
23

144
  

d) 
23

135
  

e) 
23

216
  

 
 

Resolução  Alternativa A 

Note que, para o peão encerrar a jogada na casa indicada com a figura 
da bomba, ele deve percorrer um total de 6 casas. 
Como os procedimentos são diferentes caso os números indicados nos 
dados (no primeiro lançamento) sejam iguais ou diferentes, vamos 
separar as possibilidades em casos: 

 Números diferentes no primeiro lançamento: 
1 e 5; 5 e 1; 2 e 4; 4 e 2 

Neste caso não há um segundo lançamento e a probabilidade neste 
caso, é dada por: 

1

1 1 1 1 1 1 1 1 4

6 6 6 6 6 6 6 6 36
P           

 Números iguais no primeiro lançamento: 
Neste caso, podemos ter 1 e 1 no primeiro lançamento ou 2 e 2: 

I. 1 e 1 
Nesta situação, o segundo lançamento pode resultar em 1 e 3; 3 e 1; 2 
e 2. Assim, a probabilidade de acontecer qualquer uma destas 3 
situações é:  

2

1 1 1 1 1 1 1 1 3

6 6 6 6 6 6 6 6 1296
P

 
         

 
 

II. 2 e 2 
Aqui, o único lançamento favorável para que a soma seja 6 é 1 e 1. 
Logo, a probabilidade é: 

3

1 1 1 1 1

6 6 6 6 1296
P       

Portanto, a probabilidade total é: 

1 2 3

4 3 1 148 37

36 1296 1296 1296 324
P P P P         
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