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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
 

 QUESTÃO 01  
 

 
Examine a tira Hagar, o Horrível do cartunista americano Dik Browne 
(1917-1989). 

 
(Hagar, o Horrível, vol 1, 2014.) 

O ensinamento ministrado por Hagar a seu filho poderia ser expresso 
do seguinte modo: 
a) “Muitos homens querem uma coisa, mas não suas consequências.” 
b) “A fome é a companheira do homem ocioso.” 
c) “Nada é mais útil ao homem do que uma sábia desconfiança.” 
d) “O estômago que raramente está vazio despreza alimentos 
vulgares.” 
e) “É impossível para um homem ser enganado por outra pessoa que 
não seja ele mesmo.” 

 
 

Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. No diálogo de Hagar e seu filho não há indícios sobre 
“querer alguma coisa”. 
b) Incorreta. A cena representada na tirinha demonstra o diálogo 
entre Hagar em seu filho, logo, não é possível saber se o garoto 
estava em um momento de ócio e, muito menos, se estava com fome. 
c) Correta. Ao dizer “Veja, uma aranha lá no teto!”, Hagar aproveita da 
distração de seu filho para roubar o bolo de chocolate que estava em 
seu prato. De maneira implícita, o pai passou uma lição para seu filho, 
que provavelmente passará a desconfiar de seu pai e de outras 
pessoas em situações análogas a essa. É possível depreender, dessa 
forma, que “nada é mais útil ao homem que uma sábia desconfiança”, 
uma vez que, caso tivesse desconfiada do seu pai, o menino não 
perderia seu bolo de chocolate. 
d) Incorreta. Não há informações suficientes na tirinha para identificar 
se o filho de Hagar estava de estômago vazio ou não. 
e) Incorreta. O menino é enganado por seu pai e não por si mesmo. 
 

 
 

 QUESTÃO 02   
Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada 

pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 
presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, 
que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, 
que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é 
culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia 
bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 
outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou 
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o 
rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi 
que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, 
ou para a emenda, ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. 
Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 
calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se 
diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela 
com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 
tocar. [...]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são 
aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna 
condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou 
escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não 
vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu 
trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não 
são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os 
ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são 
aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o 

governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já 
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 
se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.  

(Essencial, 2011.) 
No primeiro parágrafo, Antônio Vieira caracteriza a resposta do pirata 
a Alexandre Magno como  
a) hesitante. 
b) servil. 
c) dissimulada. 
d) ousada. 
e) enigmática. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. O pirata demonstra plena segurança de sua resposta e 
não hesita ao argumentar com Alexandre Magno. 
b) Incorreta. Ao comparar-se com o imperador, o pirata revela ser 
bastante corajoso, o oposto de alguém subserviente. 
c) Incorreta. Para ser considerada dissimulada, a resposta proferida 
deveria encobrir ou disfarçar propositalmente o ponto de vista do 
pirata, mas, pelo contrário, ele demonstra sua opinião de forma direta. 
d) Correta. Ao trazer a fala do pirata, Antônio Vieira afirma que ele, 
“que não era medroso nem lerdo”, respondeu Alexandre Magno de 
forma inesperada, afirmando que, embora estivessem em posições 
sociais distintas, ambos eram igualmente ladrões. A réplica, bastante 
ousada, impressionou pela sinceridade e eloquência. 
e) Incorreta. Para ser considerada enigmática, a resposta do pirata 
deveria ser implícita e subliminar. No entanto, isso não se verifica, 
uma vez que sua fala é literal e objetiva. 
 

 
 

 QUESTÃO 03   
Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada 

pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 
presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, 
que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, 
que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é 
culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia 
bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 
outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou 
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o 
rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi 
que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, 
ou para a emenda, ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. 
Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 
calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se 
diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela 
com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 
tocar. [...]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são 
aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna 
condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou 
escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não 
vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu 
trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não 
são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os 
ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são 
aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o 
governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já 
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 
se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.  

(Essencial, 2011.) 
“Se o rei de Macedônia, ou qualquer outro, fizer o que faz o ladrão 
e o pirata; o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar, e 
merecem o mesmo nome.” (1o parágrafo)  
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Em relação ao trecho que o sucede, o trecho destacado tem sentido 
de 
a) finalidade. 
b) condição. 
c) causa. 
d) proporção. 
e) consequência. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. Para ter sentido de finalidade, a primeira oração deveria 
indicar a intenção daquilo que se declara na oração seguinte. As 
conjunções de finalidade mais comuns são a fim de que, porque e a 
locução conjuntiva para que. 
b) Correta. A primeira oração, destacada em negrito, exprime o que 
deve ocorrer para que se seja possível (ou não) alguém receber o 
título de ladrão. O pirata afirma que, se um indivíduo – 
independentemente de sua posição social – fizer o que faz um ladrão 
e um pirata, ele deve ser receber o mesmo nome. Logo, essa é a 
condição para que uma pessoa possa ser chamada assim. 
c) Incorreta. Para ser considerado um ladrão ou pirata são 
irrelevantes os motivos pelos quais foram feitos os roubos, mas sim o 
ato realizado. As conjunções mais comuns nesse caso são porque, 
pois, já que, entre outras. 
d) Incorreta. A ideia de proporção acontece quando os fatos expostos 
nas duas orações são simultâneos. Nesses casos, comumente usa-se 
locuções conjuntivas proporcionais, como à medida que e ao passo 
que.  
e) Incorreta. O fato de o rei da Macedônia ou qualquer outro 
comportar-se como um ladrão ou pirata não é um efeito da 
denominação que estes merecem receber. Para orações desse tipo, 
as conjunções e locuções mais comuns são que, tanto que, de forma 
que, entre outras. 
 

 
 

 QUESTÃO 04   
Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada 

pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 
presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, 
que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, 
que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é 
culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia 
bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 
outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou 
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o 
rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi 
que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, 
ou para a emenda, ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. 
Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 
calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se 
diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela 
com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 
tocar. [...]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são 
aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna 
condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou 
escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não 
vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu 
trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não 
são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os 
ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são 
aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o 
governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já 
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 
se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.  

(Essencial, 2011.) 
 
 
 

No segundo parágrafo, Antônio Vieira torna explícito seu 
descontentamento com 
a) o imperador Nero. 
b) os príncipes católicos. 
c) a doutrina estoica. 
d) os oradores evangélicos. 
e) o filósofo Sêneca. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
d) Correta. Em seu sermão, Antônio Vieira demonstra decepção com 
os oradores evangélicos por eles não criticarem os príncipes católicos 
corruptos. Segundo o padre, “o que mais me admirou, e quase 
envergonhou, foi que os nossos oradores evangélicos em tempo de 
príncipes católicos, ou para a emenda, ou para a cautela, não 
preguem a mesma doutrina”. Quanto à doutrina mencionada, Vieira 
refere-se à postura de depreciar essa corrupção, como feito por 
Sêneca. Logo, as demais opções elencadas pelas alternativas não se 
aplicam. 
 

 
 

 QUESTÃO 05   
Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada 

pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 
presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, 
que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, 
que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é 
culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia 
bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 
outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou 
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o 
rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi 
que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, 
ou para a emenda, ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. 
Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 
calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se 
diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela 
com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 
tocar. [...]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são 
aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna 
condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou 
escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não 
vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu 
trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não 
são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os 
ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são 
aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o 
governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já 
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 
se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.  

(Essencial, 2011.) 
Verifica-se o emprego de vírgula para indicar a elipse (supressão) do 
verbo em: 
a) “O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com 
pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres.” (1° 
parágrafo) 
b) “Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e 
reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem 
perigo: os outros, se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.” 
(3° parágrafo) 
c) “Se o rei de Macedônia, ou qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e 
o pirata; o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar, e 
merecem o mesmo nome.” (1° parágrafo) 
d) “Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e 
vós, porque roubais em uma armada, sois imperador?” (1° parágrafo) 
e) “O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno: os que 
não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior 
calibre e de mais alta esfera [...].” (3° parágrafo) 
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Resolução  Alternativa A 
A vírgula pode ser utilizada para indicar a supressão de um verbo, 
como recurso para evitar repetições desnecessárias dele. No trecho 
da alternativa a: “[...] o roubar com pouco faz os piratas, o roubar com 
muito, os Alexandres”, há a elipse do verbo fazer. Caso não houvesse 
a omissão, teríamos a seguinte sentença: “o roubar com pouco faz os 
piratas, o roubar com muito faz os Alexandres”. Nas demais 
alternativas o emprego da vírgula não se justifica pela omissão da 
forma verbal.  
 

 
 

 QUESTÃO 06   
Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada 

pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 
presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, 
que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, 
que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é 
culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia 
bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 
outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou 
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o 
rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi 
que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, 
ou para a emenda, ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. 
Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 
calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se 
diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela 
com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 
tocar. [...]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são 
aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna 
condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou 
escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não 
vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu 
trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não 
são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os 
ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são 
aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o 
governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já 
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 
se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.  

(Essencial, 2011.) 
Em um trecho do “Sermão da Sexagésima”, Antônio Vieira critica o 
chamado estilo cultista de alguns oradores sacros de sua época nos 
seguintes termos: “Basta que não havemos de ver num sermão duas 
palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu 
contrário?”  
Palavras “em fronteira com o seu contrário”, contudo, também foram 
empregadas por Vieira, conforme se verifica na expressão destacada 
em: 
a) “Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o 
que calam que com o que disserem” (2° parágrafo) 
b) “Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e 
reinos” (3° parágrafo) 
c) “Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada pelo Mar 
Eritreu a conquistar a Índia” (1° parágrafo) 
d) “O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno: os que 
não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior 
calibre e de mais alta esfera” (3° parágrafo) 
e) “Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero” (2° parágrafo) 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correta. As palavras em fronteira com o seu contrário seriam 
aquelas cujos significados contrastam. Isso se verifica na expressão 
“eloquentes mudos”, uma vez que o adjetivo indica que o ser por ele 
determinado é capaz de falar e expressar-se com desenvoltura, 
enquanto o substantivo é aquele que não fala.  

b) Incorreta. Na expressão “outros ladrões”, o pronome “outros” não 
se opõe ao significado de “ladrões”, apenas indica que os que furtam 
inserem-se em grupos distintos.   
c) Incorreta. O adjetivo “poderosa” apenas indica a grande influência 
da armada, não sendo contrastante com o que se esperaria de um 
conjunto de navios comandados por Alexandre [Magno] para a 
conquista da Índia. 
d) Incorreta. O adjetivo “alta” só foi empregado para demonstrar que a 
esfera em questão está acima de outras, não havendo uma 
contraposição de sentidos, mas sim uma especificação.   
e) Incorreta. O adjetivo “estoico” remete a uma doutrina desenvolvida 
por várias gerações de filósofos, portanto, também não há oposição 
que possa ser identificada na expressão “filósofo estoico”. 
 

 
 

 QUESTÃO 07   
Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada 

pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 
presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, 
que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, 
que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é 
culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia 
bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 
outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou 
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o 
rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi 
que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, 
ou para a emenda, ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. 
Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 
calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se 
diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela 
com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 
tocar. [...]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são 
aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna 
condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou 
escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não 
vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu 
trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não 
são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os 
ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são 
aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o 
governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já 
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 
se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.  

(Essencial, 2011.) 
Assinale a alternativa cuja citação se aproxima tematicamente do 
“Sermão do bom ladrão” de Antônio Vieira. 
a) “Dizem que tudo o que é roubado tem mais valor.” (Tirso de Molina, 
dramaturgo espanhol, 1584-1648) 
b) “O dinheiro que se possui é o instrumento da liberdade; aquele que 
se persegue é o instrumento da escravidão.” (Rousseau, filósofo 
francês, 1712-1778) 
c) “Que o ladrão e a ladra tenham a mão cortada; esta será a 
recompensa pelo que fizeram e a punição da parte de Deus; pois 
Deus é poderoso e sábio.” (Alcorão, livro sagrado islâmico, século VII) 
d) “Para quem vive segundo os verdadeiros princípios, a grande 
riqueza seria viver serenamente com pouco: o que é pouco nunca é 
escasso.” (Lucrécio, poeta latino, 98-55 a.C.) 
e) “Rouba um prego, e serás enforcado como um malfeitor; rouba um 
reino, e tornar-te-ás duque.” (Chuang-Tzu, filósofo chinês, 369-286 
a.C.) 

 
 

Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. Embora a problemática do roubo esteja presente tanto 
na citação de Tirso de Molina, quanto no “Sermão do bom ladrão”, o 
recorte temático de cada um desses textos é diferente. Enquanto na 
fala do dramaturgo espanhol a ideia defendida é da valorização do 
roubo, no texto de Antônio Vieira se constrói tanto a aproximação, 
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quanto a distinção daqueles que roubam – os que o fazem por 
necessidade e aqueles que pertencem às mais altas esferas.  
b) Incorreta. Rousseau reflete sobre as possíveis aplicações do 
dinheiro, como instrumento da liberdade ou da escravidão, não sendo 
essa a problemática no texto de Vieira. 
c) Incorreta. O trecho do Alcorão indica a punição que será dada aos 
ladrões, definida pela justiça humana e divina, sem ponderar sobre 
possíveis diferenças entre aqueles que praticam a ação de roubar. O 
“Sermão do bom ladrão” parte justamente dessa distinção.  
d) Incorreta. O texto de Lucrécio defende uma vida serena, na qual a 
verdadeira riqueza seria agir conforme os verdadeiros princípios. A 
valorização de uma vida simples, modesta, não corresponde ao tema 
do “Sermão do bom ladrão”.  
e) Correta. A citação de Chuang-Tzu parte da mesma temática do 
sermão de Antônio Vieira. A ideia discutida em ambos os textos é a de 
que aquele que rouba pouco é culpado, enquanto quem rouba muito é 
grande.  
 

 
 

 QUESTÃO 08   
Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada 

pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua 
presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, 
repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, 
que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, 
que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque 
roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é 
culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia 
bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e 
outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou 
qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o 
rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.  

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um 
filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, 
reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi 
que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, 
ou para a emenda, ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. 
Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que 
calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se 
diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela 
com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode 
tocar. [...]  

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são 
aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna 
condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou 
escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não 
vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu 
trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não 
são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, 
ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os 
ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são 
aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o 
governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já 
com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros 
ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros 
furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, 
se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.  

(Essencial, 2011.) 
“[...] os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a 
pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida [...].” 
(3° parágrafo) 
 
Os termos destacados constituem, respectivamente, 
 
a) um pronome, uma preposição e um artigo. 
b) um artigo, uma preposição e uma preposição. 
c) uma preposição, um artigo e uma preposição. 
d) uma preposição, um artigo e um pronome. 
e) um artigo, um pronome e um pronome. 

 
 

Resolução  Alternativa  C 
O pronome “quem”, quando relativo, é sempre precedido de 
preposição, sendo esta a classificação do primeiro “a”. Já o segundo 
“a” precede um substantivo e é classificado, portanto, como artigo 
definido. O terceiro, que antecede o pronome demonstrativo “este”, é 
uma preposição regida pelo verbo “condenar”. 
 

 
 

 QUESTÃO 09   
A poesia dos antigos era a da posse, a dos novos é a da 

saudade (e anseio); aquela se ergue, firme, no chão do presente; esta 
oscila entre recordação e pressentimento. O ideal grego era a 
concórdia e o equilíbrio perfeitos de todas as forças; a harmonia 
natural. Os novos, porém, adquiriram a consciência da fragmentação 
interna que torna impossível este ideal; por isso, a sua poesia aspira a 
reconciliar os dois mundos em que se sentem divididos, o espiritual e 
o sensível, fundindo-os de um modo indissolúvel. Os antigos 
solucionam a sua tarefa, chegando à perfeição; os novos só pela 
aproximação podem satisfazer o seu anseio do infinito. 

(August Schlegel apud Anatol Rosenfeld.  
 Texto/Contexto I, 1996. Adaptado.) 

Os “novos” a que se refere o escritor alemão August Schlegel são os 
poetas 
a) modernistas. 
b) românticos. 
c) naturalistas. 
d) árcades. 
e) clássicos. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. Embora muitas das observações de Schlegel possam ser 
aplicadas à produção poética dos modernistas, afinal esse movimento 
retoma muitos aspectos do Romantismo, a tematização do passado 
(“saudade”) e do futuro (“anseio”) não é ponto central para os poetas 
que escreveram depois de 1922, que se debruçaram intensivamente 
sobre questões relacionadas às formas poéticas, à identidade 
nacional, à subjetividade e à crítica social.  
b) Correta. Os românticos recriam o passado, a partir de uma leitura 
idealizada de nossa história e de nossos antepassados, além disso, 
buscam, muitas vezes, na infância uma saída para a tediosa realidade, 
que, em outras situações, encontra-se na morte, o que justifica o flerte 
da poesia romântica com o passado e o futuro, em detrimento do 
presente. Se para os clássicos deveria haver uma relação harmoniosa 
entre tema e forma, para os românticos os aspectos formais são 
secundários, de modo que dão vazão à liberdade formal e à 
originalidade, em oposição à imitação. Ademais, a fusão entre o 
mundo espiritual e o sensível pode ser verificada na idealização que 
se faz da pátria e da mulher, por exemplo, ao mesmo tempo em que 
se denunciam as agruras de nossa história e se manifesta o desejo 
carnal. Por fim, a expressão da subjetividade, ainda que não pautada 
pelo rigor formal, já eterniza os anseios e sentimentos do eu-lírico 
romântico.  
c) Incorreta. O Naturalismo foi um movimento essencialmente de 
prosa, por isso, não é possível analisar produções poéticas dessa 
estética literária. No Brasil, em paralelo com o Naturalismo, foram os 
parnasianos que produziram versos. 
d) Incorreta. O trecho “Aquela se ergue, firme, no chão do presente”, 
em que o pronome “aquela” faz referência à “poesia dos antigos”, 
invalida a alternativa em questão, pois os “antigos” são exatamente os 
árcades, cujas produções literárias tendem a estimular exatamente o 
vínculo com o agora e o aproveitamento do momento presente. 
e) Incorreta. O trecho “O ideal grego era a concórdia e o equilíbrio 
perfeitos de todas as forças; a harmonia natural” invalida a alternativa 
em questão, pois os clássicos buscavam seus modelos de 
composição na Antiguidade Grega.  
 

 
 

 QUESTÃO 10   
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos 
senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, 
outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A 
máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes 
tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois 
pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 
penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de 
máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou 
à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. 
Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que 
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fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com 
pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram 
muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de 
apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia 
alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era 
mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, 
porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos 
houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 
comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da 
cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam 
ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 
quitandando.  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a 
quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais 
do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por 
onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 
vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma 
boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma 
vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o 
acoitasse.  

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a 
lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações 
reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou 
estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, 
ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 
bastante rijo para pôr ordem à desordem. 

(Contos: uma antologia, 1998.) 
A perspectiva do narrador diante das situações e dos fatos 
relacionados à escravidão é marcada, sobretudo, 
a) pela indignação. 
b) pelo entusiasmo. 
c) pela ironia. 
d) pela indiferença. 
e) pelo saudosismo. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Não há elementos textuais suficientes para que se possa 
afirmar que os fatos são narrados com indignação, pois não há um 
posicionamento explícito do narrador em relação às práticas relatadas. 
b) Incorreta. O tom adotado pelo narrador não é de entusiasmo, uma 
vez que o relato não tem como objetivo enaltecer as ações 
relacionadas à captura ou à fuga de escravos. 
c) Correta. O narrador apresenta um tom irônico ao relatar o 
tratamento dispensado aos escravos em diversas situações, como os 
castigos e as tentativas de captura. Em passagens como “e nem todos 
[os escravos] gostavam da escravidão” e “e nem todos [os escravos] 
gostavam de apanhar pancada” a ironia fica evidente, uma vez que 
estão sendo afirmadas posições claramente verdadeiras, mas 
colocadas como se pudessem ser contestadas. 
d) Incorreta. Não há, no relato, nenhum sinal de indiferença do 
narrador em relação às práticas relatadas. 
e) Incorreta. O narrador não apresenta sinais de saudosismo, mesmo 
porque as ações que descreve aparecem em seu relato como sendo 
contestáveis. 
 

 
 

 QUESTÃO 11   
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos 
senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, 
outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A 
máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes 
tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois 
pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 
penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de 
máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou 

à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. 
Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que 
fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com 
pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram 
muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de 
apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia 
alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era 
mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, 
porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos 
houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 
comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da 
cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam 
ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 
quitandando.  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a 
quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais 
do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por 
onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 
vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma 
boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma 
vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o 
acoitasse.  

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a 
lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações 
reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou 
estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, 
ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 
bastante rijo para pôr ordem à desordem. 

(Contos: uma antologia, 1998.) 
O leitor é figura recorrente e fundamental na prosa machadiana. 
Verifica-se a inclusão do leitor na narrativa no seguinte trecho: 
a) “A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em 
que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava 
a correr, sem conhecer as ruas da cidade.” (3º parágrafo) 
b) “Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem 
sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros 
as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas.” (1º parágrafo) 
c) “Quando não vinha a quantia, vinha promessa: ‘gratificar-se-á 
generosamente’ – ou ‘receberá uma boa gratificação’. Muita vez o 
anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, 
descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta uma trouxa.” (4º 
parágrafo) 
d) “Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um 
deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a 
máscara de folha de flandres.” (1º parágrafo) 
e) “O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma 
coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, 
até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave.” (2º parágrafo) 

 
 

Resolução  Alternativa E 
O enunciado desta questão pede que se identifique em qual dos 
trechos aparece a inclusão do leitor na narrativa machadiana, isso é, 
em qual das alternativas o narrador interage, de alguma forma, com 
seu leitor. Esse fenômeno ocorre apenas no texto da alternativa E, em 
que aparece o verbo “imaginar” conjugado na segunda pessoa do 
plural (imaginai), o que evidencia que o narrador se dirige, 
diretamente, aos seus leitores, mantendo a interação característica 
dos textos de Machado de Assis.  
Nos textos das outras alternativas, há apenas o relato das práticas 
relacionadas aos escravos, sem que haja qualquer tipo de 
interpelação ao leitor. 

 
 

 
 QUESTÃO 12   

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 
sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos 
senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, 
outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A 
máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes 
tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois 



 
 

 
 

 
O ELITE RESOLVE UNESP 2018 - 1ª FASE 

 

6 
 

pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 
penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de 
máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou 
à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. 
Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que 
fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com 
pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram 
muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de 
apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia 
alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era 
mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, 
porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos 
houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 
comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da 
cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam 
ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 
quitandando.  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a 
quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais 
do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por 
onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 
vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma 
boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma 
vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o 
acoitasse.  

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a 
lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações 
reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou 
estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, 
ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 
bastante rijo para pôr ordem à desordem. 

(Contos: uma antologia, 1998.) 
Em “o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro 
também dói.” (3° parágrafo), a “ação” a que se refere o narrador diz 
respeito 
a) aos castigos físicos aplicados aos escravos. 
b) ao contrabando de escravos. 
c) às repreensões verbais feitas aos escravos. 
d) à emancipação dos escravos. 
e) à fuga dos escravos. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correta. Ao afirmar que “dinheiro também dói” o narrador sugere 
que os donos dos escravos não exageravam nos castigos físicos com 
receio de que os seus escravos fugissem e, assim, perdessem 
dinheiro (seja com a falta de mão-de-obra, seja com a recompensa 
que deveria ser oferecida pela sua captura). No trecho que antecede a 
afirmação, o narrador afirma que muitos escravos fugiam e muitos 
apanhavam, o que nos permite fazer a associação anteriormente 
explicada. 
b) Incorreta. Não há nenhuma referência, no texto, ao contrabando de 
escravos. 
c) Incorreta. As repreensões de que trata o texto não são verbais, 
mas físicas, como evidencia a descrição dos instrumentos usados 
para aplicar os castigos nos escravos que tivessem algum 
comportamento inadequado. 
d) Incorreta. O trecho do conto em questão não se refere à 
emancipação dos escravos, mas às motivações e consequências de 
suas fugas. 
e) Incorreta. A afirmação de que “dinheiro também dói” está 
relacionada aos castigos físicos que poderiam impulsionar uma fuga 
dos escravos, e não à fuga diretamente.  
 

 
 

 QUESTÃO 13   
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos 
senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, 
outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A 

máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes 
tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois 
pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 
penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de 
máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou 
à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. 
Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que 
fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com 
pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram 
muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de 
apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia 
alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era 
mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, 
porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos 
houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 
comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da 
cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam 
ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 
quitandando.  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a 
quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais 
do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por 
onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 
vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma 
boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma 
vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o 
acoitasse.  

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a 
lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações 
reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou 
estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, 
ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 
bastante rijo para pôr ordem à desordem. 

(Contos: uma antologia, 1998.) 
Embora não participe da ação, o narrador intromete-se de forma 
explícita na narrativa em: 
a) “O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões.” (2º 
parágrafo) 
b) “A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por 
lhes tapar a boca.” (1º parágrafo) 
c) “Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão.” (3º parágrafo) 
d) “Mas não cuidemos de máscaras.” (1º parágrafo) 
e) “Há meio século, os escravos fugiam com frequência.” (3º 
parágrafo) 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. No trecho em questão, o narrador apenas relata, sob a 
perspectiva de um observador, o tipo de castigo imposto aos escravos 
que fugiam, sem tecer análises sobre o fato.                
b) Incorreta. Assim como no trecho anterior, o narrador apenas 
apresenta fatos, que, nesse caso, estão ligados ao modo como se 
prevenia que os escravos se embebedassem. 
c) Incorreta. O narrador segue ainda a perspectiva de um observado, 
informando algo que parecia ser do senso comum, a saber, o fato de 
que os escravos não gostavam da escravidão. 
d) Correta. No trecho “Mas não cuidemos de máscaras”, o narrador 
interfere de modo direto na narração para explicar ao leitor quais 
seriam os rumos tomados pela narrativa, de modo a evidenciar que o 
foco do texto não era tratar especificamente das máscaras utilizadas 
compulsoriamente pelos escravos, mas de outros aspectos mais 
gerais da escravidão.  
e) Incorreta. O narrador apresenta o dado de que os escravos fugiam 
frequentemente, sem posicionar-se sobre tal ocorrência.  
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 QUESTÃO 14   
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos 
senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, 
outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A 
máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes 
tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois 
pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 
penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de 
máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou 
à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. 
Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que 
fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com 
pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram 
muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de 
apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia 
alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era 
mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, 
porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos 
houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 
comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da 
cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam 
ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 
quitandando.  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a 
quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais 
do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por 
onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 
vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma 
boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma 
vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o 
acoitasse.  

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a 
lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações 
reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou 
estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, 
ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 
bastante rijo para pôr ordem à desordem. 

(Contos: uma antologia, 1998.) 
“Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho 
levasse.” (4° parágrafo) 
Na oração em que está inserido, o termo destacado é um verbo que 
pede 
a) apenas objeto direto, representado pelo vocábulo “lho”. 
b) objeto direto, representado pelo vocábulo “dinheiro”, e objeto 
indireto, representado pelo vocábulo “lho”. 
c) objeto direto e objeto indireto, ambos representados pelo vocábulo 
“lho”. 
d) objeto direto, representado pelo vocábulo “dinheiro”, e objeto 
indireto, representado pelo vocábulo “quem”. 
e) apenas objeto indireto, representado pelo vocábulo “quem”. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
Para resolver corretamente esta questão, é necessário ter em mente 
que o termo “lho” é a representação da contração entre os pronomes 
oblíquos “lhe” e “o”. 
a) Incorreta. O verbo destacado não exige apenas objeto direto, mas 
objeto direto e indireto. Além disso, por ser a contração entre o 
pronome “lhe” e “o”, o termo “lho” não poderia ser objeto direto, uma 
vez que o pronome oblíquo “lhe” ocupa a função de objeto indireto.  
b) Incorreta. O verbo em questão realmente exige um objeto direto e 
um indireto, no entanto, o termo “dinheiro” não ocupa a posição de 
objeto direto, da mesma forma que o termo “lho” não ocupa apenas a 
posição de objeto indireto. 

c) Correta. O verbo “levasse” exige dois complementos, um objeto 
direto e um objeto indireto, e ambos estão representados na contração 
“lho”: o objeto direto é representado pelo pronome oblíquo “o” (que 
retoma “um escravo”) e o objeto indireto é representado pelo pronome 
“lhe” (que retoma “quem”, que sabemos, pelo contexto, se referir aos 
donos dos escravos). Por conta da contração de ambos os pronomes, 
então, o termo “lho” representa os dois complementos exigidos pelo 
verbo. 
d) Incorreta. O verbo em questão exige, de fato, um objeto direto e 
um indireto, mas aquele não é representado pelo termo “dinheiro” e 
este não é representado diretamente pelo termo “quem”. 
e) Incorreta. O verbo “levasse” não exige apenas um objeto indireto, 
mas um direto e um indireto. Além disso, o seu objeto indireto não é 
representado pelo termo “quem”. 
 

 
 

 QUESTÃO 15   
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos 
senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, 
outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A 
máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes 
tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois 
pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 
penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de 
máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou 
à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. 
Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que 
fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com 
pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram 
muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de 
apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia 
alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era 
mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, 
porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos 
houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 
comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da 
cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam 
ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 
quitandando.  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a 
quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais 
do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por 
onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 
vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma 
boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma 
vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o 
acoitasse.  

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a 
lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações 
reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou 
estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, 
ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 
bastante rijo para pôr ordem à desordem. 

(Contos: uma antologia, 1998.) 
 
Em “Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoitasse.” 
(4º parágrafo), o termo destacado pode ser substituído, sem prejuízo 
de sentido para o texto, por: 
 
a) denunciasse. 
b) escondesse. 
c) agredisse. 
d) ignorasse. 
e) incentivasse. 
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Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. O termo “denunciasse” não pode ser aplicado ao 
contexto, pois um dono de escravo fugido não protestaria, ou seja, 
reclamaria de alguém que tornasse público o paradeiro do escravo. 
b) Correta. O verbo acoitar é sinônimo de esconder, portanto, 
“escondesse” é a formal verbal mais adequada à substituição. 
c) Incorreta. Uma leitura apressada do trecho poderia fazer com o 
que o aluno trocasse o termo “acoitasse” por “açoitasse”, sinônimo de 
“agredisse”, mas que não se aplica à sentença. 
d) Incorreta. Embora seja plausível que um dono de escravo 
protestasse contra quem ignorasse a fuga de um escravo, o que lhe 
facilitaria o processo, a substituição prejudica o sentido original do 
trecho. 
e) Incorreta. Ainda que seja possível que um dono de escravo 
protestasse contra quem incentivasse a fuga de um escravo, o que 
estimularia tal conduta, a substituição prejudica o sentido original do 
trecho. 
 

 
 

 QUESTÃO 16   
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá 

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos 
senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, 
outro o ferro ao pé; havia também a máscara de folha de flandres. A 
máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes 
tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dois 
pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca 
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança 
sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 
penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de 
máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou 
à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. 
Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que 
fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com 
pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram 
muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de 
apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia 
alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era 
mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, 
porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos 
houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas 
comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da 
cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam 
ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 
quitandando.  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a 
quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais 
do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por 
onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 
vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou “receberá uma 
boa gratificação”. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma 
vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta 
uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o 
acoitasse.  

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não 
seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantêm a 
lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações 
reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou 
estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para 
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, 
ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 
bastante rijo para pôr ordem à desordem.        (Contos: uma antologia, 1998.) 
No último parágrafo, “pôr ordem à desordem” significa 
a) abolir a tortura imposta aos escravos fugidos. 
b) conceder aos proprietários de escravos fugidos alguma 
compensação. 
c) estimular os proprietários a tratarem seus escravos com menos 
rigor. 
d) restituir os escravos fugidos a seus proprietários. 
e) conceder a liberdade aos escravos fugidos. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. O foco do texto é apresentar as formas de castigar os 
escravos e o modo com o qual se lidava com a fuga de tais indivíduos, 
portanto, a alternativa não é condizente com o texto. 
b) Incorreta. O texto fala em compensações, ou seja, em 
recompensas, mas para quem desse informações que pudessem levar 
à captura de um escravo e não para os seus proprietários. 
c) Incorreta. O texto, de modo geral, trata exatamente de retratar o 
rigor com o qual os escravos eram tratados, sem discorrer sobre 
formas de amenizar tal tratamento. 
d) Correta. O último parágrafo discorre sobre o ofício de capturar 
escravos fugidos. Sendo assim, a “desordem” está relacionada 
exatamente à fuga, que era resolvida por quem se dedicava à 
ocupação mencionada, ou seja, a “pôr ordem”, devolvendo os 
escravos a seus donos. 
e) Incorreta. Em momento algum o texto trata da concessão de 
liberdade aos escravos fugidos.  
 

 
 

 QUESTÃO 17   
      De fato, este romance constitui um dos poucos romances cômicos 
do romantismo nacional, afastando-se dos traços idealizantes que 
caracterizam boa parte das obras “sérias” dos autores de então. O 
modo pelo qual este romance pinta a sociedade, representando-a a 
partir de um ângulo abertamente cômico e satírico, também era 
relativamente novo nas letras brasileiras do século XIX. 
                                          (Mamede Mustafa Jarouche. “Galhofa sem melancolia”, 2003. Adaptado.) 
 
O comentário refere-se ao romance 
a) Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. 
b) Iracema, de José de Alencar. 
c) Macunaíma, de Mário de Andrade. 
d) O cortiço, de Aluísio Azevedo. 
e) Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de 
Almeida. 

 
 

Resolução                             Alternativa E 
a) Incorreta. O enunciado refere-se a um romance romântico, 
enquanto Memórias Póstumas de Brás Cubas é realista. 
b) Incorreta. Embora Iracema, de José de Alencar seja um romance 
romântico, o enredo é pautado na criação de um mito fundador da 
nação brasileira, baseado na idealização dos indígenas, 
especificamente da heroína Iracema, que se envolve amorosamente 
com o colonizador Martim, dando início a um relacionamento que 
gerará um filho, Moacir, caracterizado como o primeiro brasileiro, fruto 
da miscigenação. Alencar, dessa forma, colabora com o projeto 
romântico de criação de uma identidade nacional, de modo que não há 
espaço para a comicidade em sua obra. 
c) Incorreta. O enunciado refere-se a um romance romântico, 
enquanto Macunaíma é modernista. 
d) Incorreta. O enunciado refere-se a um romance romântico, 
enquanto O Cortiço é naturalista. 
e) Correta. Memórias de um sargento de milícias é classificado como 
um romance picaresco, que tem como protagonista um pícaro, ou 
seja, um malandro que, no caso, é Leonardinho. A personagem se 
envolve numa série de situações cômicas, como, em sua infância, 
quando era coroinha de uma igreja e aprontava traquinagens com os 
fiéis que a frequentavam. Assim, Manuel Antônio de Almeida 
apresenta costumes do Rio de Janeiro oitocentista sob a ótica da 
comicidade.   
 

 
 

 QUESTÃO 18   
Numa antiga anedota que circulava na hoje falecida República 
Democrática Alemã, um operário alemão consegue um emprego na 
Sibéria; sabendo que toda correspondência será lida pelos censores, 
ele combina com os amigos: “Vamos combinar um código: se uma 
carta estiver escrita em tinta azul, o que ela diz é verdade; se estiver 
escrita em tinta vermelha, tudo é mentira.” Um mês depois, os amigos 
recebem uma carta escrita em tinta azul: “Tudo aqui é maravilhoso: as 
lojas vivem cheias, a comida é abundante, os apartamentos são 
grandes e bem aquecidos, os cinemas exibem filmes do Ocidente, há 
muitas garotas, sempre prontas para um programa – o único senão é 
que não se consegue encontrar tinta vermelha.” Neste caso, a 
estrutura é mais refinada do que indicam as aparências: apesar de 
não ter como usar o código combinado para indicar que tudo o que 
está dito é mentira, mesmo assim ele consegue passar a mensagem. 
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Como? Pela introdução da referência ao código, como um de seus 
elementos, na própria mensagem codificada. (Bem-vindo ao deserto do real!, 2003.) 

A “introdução da referência ao código, como um de seus elementos, 
na própria mensagem codificada” constitui um exemplo de 
a) metalinguagem. 
b) eufemismo. 
c) hipérbole. 
d) pleonasmo. 
e) intertextualidade. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correta. O trecho destacado remete à definição de metalinguagem: 
o uso de um código para descrever esse próprio código. No texto em 
questão, o fato de o operário dizer que não pôde utilizar o código 
combinado com os colegas (usar a caneta vermelha caso as 
condições de trabalho não fossem favoráveis) já é uma referência ao 
código e, por isso, a mensagem consegue ser transmitida. 
b) Incorreta. O eufemismo se caracteriza pela suavização de 
determinados termos, o que não acontece no trecho destacado. 
c) Incorreta. A hipérbole se caracteriza pelo exagero de determinados 
elementos, o que não aparece no texto em questão. 
d) Incorreta. O pleonasmo se caracteriza pela redundância na 
construção de um raciocínio, fenômeno que não acontece no trecho 
destacado. 
e) Incorreta. A intertextualidade acontece quando há uma referência 
explícita a outro texto anteriormente escrito, de forma que se consiga 
reconhecer trechos de um no outro. No trecho destacado, não é esse 
o fenômeno descrito, uma vez que ele não remete a outro texto, mas 
ao código usado para escrever a mensagem. 
 

 
 

 QUESTÃO 19   
Numa antiga anedota que circulava na hoje falecida 

República Democrática Alemã, um operário alemão consegue um 
emprego na Sibéria; sabendo que toda correspondência será lida 
pelos censores, ele combina com os amigos: “Vamos combinar um 
código: se uma carta estiver escrita em tinta azul, o que ela diz é 
verdade; se estiver escrita em tinta vermelha, tudo é mentira.” Um mês 
depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul: “Tudo aqui 
é maravilhoso: as lojas vivem cheias, a comida é abundante, os 
apartamentos são grandes e bem aquecidos, os cinemas exibem 
filmes do Ocidente, há muitas garotas, sempre prontas para um 
programa – o único senão é que não se consegue encontrar tinta 
vermelha.” Neste caso, a estrutura é mais refinada do que indicam as 
aparências: apesar de não ter como usar o código combinado para 
indicar que tudo o que está dito é mentira, mesmo assim ele consegue 
passar a mensagem. Como? Pela introdução da referência ao código, 
como um de seus elementos, na própria mensagem codificada.  

(Bem-vindo ao deserto do real!, 2003.) 
“Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul 
[...].” 
Assinale a alternativa que expressa, na voz passiva, o conteúdo dessa 
oração. 
a) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos 
amigos. 
b) Os amigos deveriam ter recebido, um mês depois, uma carta escrita 
em tinta azul. 
c) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul seria recebida pelos 
amigos. 
d) Os amigos receberiam, um mês depois, uma carta escrita em tinta 
azul. 
e) Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul foi recebida pelos 
amigos. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correto. O objeto direto da frase da voz ativa será o sujeito da 
passiva. Da mesma forma, o sujeito da voz ativa passará a agente da 
passiva e o verbo assumirá a forma passiva formado por: verbo 
auxiliar ser (no tempo da voz ativa) + particípio do verbo principal. 
Levando isso em consideração, temos: 
Voz ativa 
Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul 
                        Sujeito da ativa                       Objeto Direto 
Voz passiva 
[...], uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos 
                Sujeito da passiva                         Agente da passiva 
Além disso, o verbo receber na voz ativa está no presente do 
indicativo e, portanto, na voz passiva o verbo fica no particípio, 
antecedido pelo verbo auxiliar ser no presente.  

HISTÓRIA DA ARTE 
 

 

 
 

 QUESTÃO 20   
Na Europa, os artistas continuam a explorar caminhos traçados pelos 
primeiros pintores abstratos. Mas a abstração desses artistas não é 
geométrica: sua pintura não representa nenhuma realidade, tampouco 
procura reproduzir formas precisas. Cada artista inventa sua própria 
linguagem. Cores, formas e luz são exploradas, desenvolvidas e 
invadem as telas. Traços vivos e dinâmicos... Para cada um, uma 
abstração, um lirismo. 
             (Christian Demilly. Arte em movimentos e outras correntes do século XX, 2016. Adaptado.) 
O comentário do historiador Christian Demilly aplica-se à obra 
reproduzida em: 
a) 

  
b)  

 
c)  

 
d)  

 
e)  
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Resolução  Alternativa A 
O enunciado pede ao candidato que escolha qual entre as obras 
mostradas nas alternativas corresponde à descrição presente no texto. 
Partindo do excerto “Na Europa, os artistas continuam a explorar 
caminhos traçados pelos primeiros pintores abstratos”, invalidam-se as 
alternativas D e E. Isso porque o texto fala explicitamente em pintura 
abstrata e em ambas alternativas temos figuração, ou seja, figuras 
que somos capazes de identificar com a natureza ou a realidade do 
mundo que nos cerca: na alternativa D, a pintura de Franz Marc 
mostra um cavalo, e na alternativa E, a pintura de Tom Wesselmann 
representa uma garrafa, cigarros, frutas, uma peça de presunto e 
outros objetos em cima de uma mesa. Na sequência, o texto afirma 
“Mas a abstração desses artistas não é geométrica”. Desta maneira, 
só pode ser correta a alternativa que não mostre uma pintura abstrata 
que mobiliza o recurso das formas geométricas, o que torna incorretas 
a alternativas B e C – a obra de Malevich consiste na representação 
de um quadrado de cor e a de Delaunay utiliza diversos círculos, 
circunferências e semicircunferências em sua composição. Assim, 
está correta a alternativa A, que mostra uma obra de Miró, artista que 
tem como característica marcante a liberdade de criação de formas 
que constituem um vocabulário visual próprio do artista, em que de 
fato não há preocupação em “reproduzir formas precisas”, sejam elas 
geométricas ou figurativas. 
 

INGLÊS 
 
Examine a tira para responder às questões de 21 a 23. 

 
 

 
 

 
QUESTÃO 21  

 
 

a) Agrees with what his friend said about animals. 
b) Feels insulted because he thinks he is a human. 
c) Thinks that humans are dumb. 
d) Considers his friend boring. 
e) Believes animals are inarticulate. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
O diálogo se inicia com o amigo de Shep dizendo a ele que os animais 
falantes (talking animals) conseguem o melhor dos dois mundos (get 
the best of both worlds), pois, segundo ele, esses animais possuem 
força (strengh), velocidade (speed) e agilidade (agility), e além disso 
(plus) possuem a inteligência de um humano. (the intelligence of a 
human).  
Shep responde ao amigo, dizendo que se ele não fosse seu amigo, ele 
acharia suas palavras um insulto. (If I wasn´t your friend, I _______ 
find your words very insulting.) 
O amigo de Shep pergunta surpreso: O que? Sério? (What? Really?) 
Shep responde ao amigo: inteligência de um humano? E afirma logo 
em seguida que eles não são tão estúpidos. (We´re not that dumb!) 
a) Incorreta. Shep não concorda com seu amigo quando ele afirma 
que os animais falantes são tão inteligentes quanto os humanos. Shep 
considera os humanos estúpidos. 
b) Incorreta. Shep se sente insultado pelo fato de seu amigo 
comparar sua inteligência à dos humanos, não por seu amigo achar 
que ele é humano. 

c) Correta. Shep acha que os seres humanos são estúpidos. (We´re 
not that dumb!) 
d) Incorreta. Shep não acha seu amigo chato (boring). 
e) Correta. Shep não acha que os animais não são articulados. 
(inarticulate). 
 

 
 

 QUESTÃO 22   
Assinale a alternativa que completa a lacuna da tira. 
a) can 
b) must 
c) going to 
d) would 
e) have been 

 
 

Resolução  Alternativa D 
Podemos resolver essa questão lembrando das regras do If-Clause I, 
II and III. 
 
No If-Clause I temos o Simple Present de um lado da frase e o 
Simple Future (will) do outro. Exemplo: If I have time, I will go with 
you. 
 
No If-Clause II temos o Simple Past de um lado da frase e o 
Conditional (would) do outro; If I wasn´t your friend, I would find your 
words very insulting, como podemos ver na tirinha acima:   
 
No If-Clause III temos o Past Perfect de um lado da frase e o 
Conditional (would) + Present Perfect do outro lado da frase. 
Exemplo: If I had had time, I would have gone with you. 
Outra maneira de resolvermos essa questão é por tradução: 
If I wasn´t your friend, I would find your words very insulting = Se eu 
não fosse seu amigo, eu acharia suas palavras um insulto.  
Nesse caso, apenas o verbo auxiliar would daria o sentido de 
condicional necessário na frase. 
 
a) Incorreta. Can está no presente e significa posso, portanto não 
poderia completar a frase: If I wasn´t your friend, I ____ find your 
words very insulting 
b) Incorreta. Must é usado no presente para indicar uma obrigação, 
nesse caso seria devo, não podendo, portanto, completar a frase 
acima. 
c) Incorreta. Going to é um verbo que indica futuro e não poderia 
completar a frase acima.  
d) Correta. Would é o único verbo auxiliar correto para completar a 
frase acima. 
e) Incorreta. Have been significa tem sido e não poderia ser usado 
para completar a frase acima. 
 

 
 

 QUESTÃO 23   
No trecho do terceiro quadrinho “We’re not that dumb!”, o termo em 
destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por 
a) more. 
b) so. 
c) which. 
d) quite. 
e) over. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
No terceiro quadrinho Shep diz a seu amigo: “We’re not that dumb!” 
afirmando que os animais não são tão estúpidos quanto os humanos. 
Ao traduzirmos a frase acima, podemos notar que apenas o advérbio 
So (very, extremely, or to such a degree) pode ser utilizado para 
intensificar o adjetivo dumb (estúpido). 
a) Incorreta. More é um comparativo de superioridade que significa 
mais e não poderia substituir o that, pois alteraria o sentido da frase, 
além de gramaticalmente estar incorreto o uso do termo junto à 
palavra dumb. Como dumb é um adjetivo com uma única sílaba, o 
correto seria utilizar dumber. E a tradução seria “Nós não somos mais 
estúpidos (que humanos)” 
b) Correta. O advérbio so substitui perfeitamente o that pois, 
neste caso, ambos têm o sentido de tão. 
c) Incorreta. O pronome relativo which (o qual) não poderia substituir 
o that, que nesse caso tem o significado de tão e não de qual. 
d) Incorreta. O quantifier quite que significa bastante, não poderia 
substituir o that, pois mudaria o sentido da frase. 
e) Incorreta. O over antes do adjetivo dumb significaria demais, não 
podendo, portanto, substituir o that, que nesse caso tem o significado 
de tão. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extremely
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/degree
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Leia o texto para responder às questões de 24 a 30. 
 

When does the brain work best? 
The peak times and ages for learning 

 
What’s your ideal time of the day for brain performance? 

Surprisingly, the answer to this isn’t as simple as being a morning or a 
night person. New research has shown that certain times of the day 
are best for completing specific tasks, and listening to your body’s 
natural clock may help you to accomplish more in 24 hours.  

Science suggests that the best time for our natural peak 
productivity is late morning. Our body temperatures start to rise just 
before we wake up in the morning and continue to increase through 
midday, Steve Kay, a professor of molecular and computational biology 
at the University of Southern California told The Wall Street Journal. 
This gradual increase in body temperature means that our working 
memory, alertness, and concentration also gradually improve, peaking 
at about mid morning. Our alertness tends to dip after this point, but 
one study suggested that midday fatigue may actually boost our 
creative abilities. For a 2011 study, 428 students were asked to solve a 
series of two types of problems, requiring either analytical or novel 
thinking. Results showed that their performance on the second type 
was best at non-peak times of day when they were tired.  

As for the age where our brains are at peak condition, 
science has long held that fluid intelligence, or the ability to think 
quickly and recall information, peaks at around age 20. However, a 
2015 study revealed that peak brain age is far more complicated than 
previously believed and concluded that there are about 30 subsets of 
intelligence, all of which peak at different ages for different people. For 
example, the study found that raw speed in processing information 
appears to peak around age 18 or 19, then immediately starts to 
decline, but short-term memory continues to improve until around age 
25, and then begins to drop around age 35, Medical Xpress reported. 
The ability to evaluate other people’s emotional states peaked much 
later, in the 40s or 50s. In addition, the study suggested that out our 
vocabulary may peak as late as our 60s’s or 70’s. 

Still, while working according to your body’s natural clock 
may sound helpful, it’s important to remember that these times may 
differ from person to person. On average, people can be divided into 
two distinct groups: morning people tend to wake up and go to sleep 
earlier and to be most productive early in the day. Evening people tend 
to wake up later, start more slowly and peak in the evening. If being a 
morning or evening person has been working for you the majority of 
your life, it may be best to not fix what’s not broken. 
(Dana Dovey. www.medicaldaily.com, 08.08.2016. Adaptado.) 
According to the first and second paragraphs, the brain performance 
peaks in late morning because 
 

 
 

 QUESTÃO 24   
a) specific tasks stimulate the brain. 
b) it’s easier to solve problems in the morning than at midday. 
c) human natural rhythm reaches a steady level. 
d) body temperature gets higher at this time of the day. 
e) most people wake up quite early. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. O texto afirma que certos períodos do dia são melhores 
para fazer tarefas especificas. “New research has shown that certain 
times of the day are best for completing specific tasks,” mas não afirma 
que tarefas específicas estimulam o cérebro. 
b) Incorreta. O texto afirma que nossa memória, atenção e concentra-
ção melhoram, chegando ao pico no meio da manhã. Não que a 
resolução de problemas seja mais fácil de manhã. “This gradual 
increase in body temperature means that our working memory, 

alertness, and concentration also gradually improve, peaking at about 
mid morning.” 
c) Incorreta. O texto afirma que há um ritmo natural (body´s natural 
clock) mas não menciona um nível constante (steady level). 
d) Correta. O texto afirma que o cérebro tem melhor desempenho 
porque a temperatura do corpo sobe atingindo o seu pico no meio da 
manhã. “This gradual increase in body temperature means that our 
working memory, alertness, and concentration also gradually improve, 
peaking at about mid morning.” 
e) Incorreta. Não há nenhuma referência à maioria das pessoas 
acordando bastante cedo nos dois primeiros parágrafos. 
 

 
 

 QUESTÃO 25   
According to the second paragraph, the 2011 study showed that 
a) most people feel a midday fatigue. 
b) novel thinking was better when the brain was at non-peak times. 
c) most of the 428 students felt tired early in the morning. 
d) both analytical and novel thinking were better accomplished before 
midday. 
e) alertness quickly decreases after the brain peaks. 

 
 

Resolução                             Alternativa B 
a) Incorreta. O texto afirma genericamente que nossa atenção tende a 
cair após o meio dia, mas não afirma que a maioria das pessoas sente 
fadiga. “Our alertness tends to dip after this point (midday), but one 
study suggested that midday fatigue may actually boost our creative 
abilities.” 
b) Correta.  Os resultados mostraram que seu desempenho para o 
segundo tipo (pensamento inovador) foi melhor fora dos horários de 
pico quando eles estavam cansados. “Results showed that their 
performance on the second type (novel thinking) was best at non-peak 
times of day when they were tired.” 
c) Incorreta. O texto afirma que a fadiga acontece por volta do meio 
dia (midday fatigue) oposto a canseira logo de manhã cedo (tired early 
in the morning). 
d) Incorreta. Os resultados mostraram que seu desempenho para o 
segundo tipo (pensamento inovadora) foi melhor fora dos horários de 
pico quando eles estavam cansados. “Results showed that their 
performance on the second type (novel thinking) was best at non-peak 
times of day when they were tired.” A partir disso, deduzimos que o 
primeiro tipo (pensamento analítico) foi melhor durante os períodos de 
pico. Portanto ambos não foram melhores antes do meio dia. 
e) Incorreta. O texto afirma que nosso estado de alerta tende a 
diminuir depois deste ponto, se referindo ao meio da manhã, (our 
alertness tends to dip after this point...) e não de diminuir rapidamente 
(quickly decrease). 
 

 
 

 QUESTÃO 26   
De acordo com o terceiro parágrafo, o estudo de 2015 
a) infere que o processo de elaboração da inteligência emocional dura 
a vida toda. 
b) demonstra que vários tipos de inteligência se desenvolvem aos 30 
anos de idade. 
c) confirma que o vocabulário das pessoas se desenvolve até cerca 
dos 60 anos de idade. 
d) mostra que a velocidade de processamento de informações no 
cérebro atinge o máximo dos 25 aos 35 anos. 
e) contradiz a ideia de que a inteligência fluida atinge o ápice por volta 
dos 20 anos de idade. 

 Resolução  Alternativa E 

a) Incorreta. O texto afirma apenas que a habilidade de avaliar o 
estado emocional de outras pessoas chega ao pico por volta dos 40 
ou 50 anos. “The ability to evaluate other people’s emotional states 
peaked much later, in the 40s or 50s.” Não menciona nada a respeito 
do processo de elaboração da inteligência emocional durar a vida 
toda. 
b) Incorreta. O texto diz que há entorno de 30 subconjuntos de 
inteligência (there are about 30 subsets of intelligence) e não que 
estas inteligências se desenvolvem aos 30 anos de idade. 
c) Incorreta. O texto afirma que o desenvolvimento do vocabulário 
chega ao pico por volta dos 60 ou 70 anos e não até cerca dos 60 
anos. 
d) Incorreta. O texto afirma que a inteligência fluida ou a habilidade de 
pensar rapidamente e de recordar informações chegam ao pico aos 20 
anos. “As for the age where our brains are at peak condition, science 
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has long held that fluid intelligence, or the ability to think quickly and 
recall information, peaks at around age 20.”, não aos 25 ou 35. 
e) Correta. O terceiro parágrafo contradiz a ideia de que a inteligência 
fluida atinge o ápice por volta dos 20 anos de idade, como podemos 
ver neste trecho: “For example, the study found that raw speed in 
processing information appears to peak around age 18 or 19, then 
immediately starts to decline, but short-term memory continues to 
improve until around age 25, and then begins to drop around age 35.” 
 

 
 

 QUESTÃO 27   
No trecho do terceiro parágrafo “However, a 2015 study revealed”, o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, 
por 
a) meanwhile. 
b) although. 
c) nevertheless. 
d) whatever. 
e) inasmuch. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
Para resolvermos essa questão vamos primeiramente traduzir esse 
trecho do terceiro parágrafo: “However, a 2015 study revealed”, 
“Entretanto, um estudo de 2015 revelou”. Relembrando a lista de 
conjunções, temos: 
 
a) Incorreta. Meanwhile significa enquanto isso/nesse meio tempo e 
não pode, portanto, substituir o however. 
b) Incorreta. Apesar do although estar no mesmo grupo de contraste 
do however, sua tradução é embora/muito embora e, nesse contexto, 
não é a melhor opção para substituir o however. 
c) Correta. O nevertheless, que significa no entanto, substitui 
perfeitamente o however, que neste contexto tem o mesmo 
significado. 
d) Incorreta. Whatever significa tanto faz/qualquer coisa e não 
poderia, portanto, substituir o however. 
e) Incorreta. Inasmuch significa na medida que/contanto que, e não 
pode, portanto, substituir o however. 
 

 
 

 QUESTÃO 28   
As informações apresentadas no quarto parágrafo 
 
a) relativizam o estudo que afirma que o final da manhã é o melhor 
período para a atividade cerebral. 
b) indicam que o grupo das pessoas que acordam cedo tem melhor 
desempenho no trabalho. 
c) afirmam que quem acorda tarde, geralmente, tem raciocínio lento. 
d) revelam que, mesmo considerando as diferenças individuais, há 
dois tipos de raciocínio analítico. 
e) alertam que as pessoas com hábitos noturnos podem ter 
dificuldades de adaptação às atividades criativas. 

 Resolução  Alternativa A 
a) Correta. Na primeira sentença o autor diz que trabalhar de acordo 
com seu relógio biológico pode parecer útil e que é importante lembrar 
que estes períodos podem variar de pessoa para pessoa, 
relativivizando, portanto, o estudo. (Still, while working according to 
your body’s natural clock may sound helpful, it’s important to 
remember that these times may differ from person to person.) 
b) Incorreta. O autor diz que o grupo de pessoas que acordam cedo 
tem melhor desempenho no período matutino (morning people tend to 
wake up and go to sleep earlier and to be most productive early in the 
day.) e não no trabalho.  
c) Incorreta. O texto afirma que este grupo (de pessoas que acordam 
mais tarde) começa mais lentamente e chega ao pico a noite (Evening 
people tend to wake up later, start more slowly and peak in the 
evening.). Isto não significa que eles têm um raciocínio mais lento. 
d) Incorreta. O autor afirma que em média há dois grupos distintos, os 
de pessoas matutinas e os de pessoas noturnas e não dois tipos de 
raciocínio analítico. (On average, people can be divided into two 
distinct groups morning people tend to wake up and go to sleep earlier 
and to be most productive early in the day. Evening people tend to 
wake up later, start more slowly and peak in the evening.) 
e) Incorreta. Não há nenhuma menção de adaptação às atividades 
criativas no quarto parágrafo. 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 29   
No trecho do quarto parágrafo “while working according to your body’s 
natural clock”, o termo em destaque tem sentido, em português, de 
 
a) durante. 
b) quando. 
c) devido a. 
d) sobretudo. 
e) mesmo que. 

 
 

Resolução                               Alternativa E 
A tradução mais usual da conjunção while é enquanto/à medida que, 
mas esses significados não atendem perfeitamente ao contexto da 
frase. Percebe-se que há um contraste de ideias, fazendo com que a 
alternativa e (mesmo que) dê sentido a frase. 
 
Analisando o trecho solicitado: 
“Still, while working according to your body’s natural clock may sound 
helpful, it’s important to remember that these times may differ from 
person to person.” 
 
O trecho traduzido temos: 
“Ainda assim, mesmo que o trabalho de acordo com o relógio natural 
do seu corpo possa parecer útil, é importante lembrar que estes 
tempos podem variar de pessoa para pessoa.” 
 
a) Incorreta. Aqui temos uma pegadinha porque apesar de uma das 
traduções do while ser durante, nessa frase o termo durante não 
poderia substituir o while porque a frase perderia o sentido. 
b) Incorreta. Quando também não é uma alternativa para substituir o 
while. 
c) Incorreta. Devido a (due to) não é uma opção para substituir o 
while. 
d) Incorreta. Sobretudo também não daria sentido a frase. 
e) Correta. O termo mesmo que pode substituir perfeitamente o while 
nessa frase, conforme explicado acima. 
 

 
 

 QUESTÃO 30   
O trecho do quarto parágrafo “it may be best to not fix what’s not 
broken” equivale, em português, à seguinte ideia: 
 
a) é melhor prevenir do que remediar. 
b) não se mexe em time que está ganhando. 
c) uma vez quebrado, não adianta consertar. 
d) vaso ruim não quebra. 
e) se não tem solução, solucionado está. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
Para resolvermos essa questão precisamos conhecer um pouco de 
provérbios em inglês, pois em sua maioria, eles mudam bastante e 
não basta apenas traduzi-los do português para o inglês. 
 
a) Incorreta. O provérbio em português; É melhor prevenir do que 
remediar, em Inglês é: It´s better to be safe than sorry. 
b) Correta. O provérbio em português; Não se mexe em time que está 
ganhando, em Inglês é: It may be best to not fix what’s not broken. 
c) Incorreta. O provérbio em português; Uma vez quebrado, não 
adianta consertar, em Inglês é: Once broken it´s no use fixing. 
d) Incorreta. O provérbio em português; Vaso ruim não quebra, em 
Inglês é: A bad pot doesn´t break. 
e) Incorreta. O provérbio em português; Se não tem solução, 
solucionado está, em Inglês é: If there´s no solution, it is the solution. 
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HISTÓRIA 
 

 
 

 QUESTÃO 31  
 

 

 
(http://recursostic.educacion.es.) 

O mapa do Império Romano na época de Augusto (27 a.C. – 14 d.C.) 
demonstra 
a) a iminência de conflitos religiosos, resultantes da tensão provocada 
pela conquista de Jerusalém pelos cristãos. 
b) a conformação do maior império da Antiguidade e a imposição do 
poder romano sobre os chineses e indianos 
c) a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre territórios da 
África e a concentração dos domínios imperiais no continente europeu. 
d) a importância do Mar Mediterrâneo para a expansão imperial e para 
a circulação entre as áreas de hegemonia romana. 
e) a resistência do Egito e de Cartago, que conseguiram impedir o 
avanço romano sobre seus territórios. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. A conquista da região do Mar Mediterrâneo, retratada no 
mapa apresentado, não tem nenhuma relação com conflitos religiosos 
na região de Jerusalém. As conquistas decorrentes da expansão 
romana nesse período não eram consideradas como conquistas dos 
cristãos, tendo em vista que o Cristianismo ainda estava em fase de 
consolidação e só se tornou a religião oficial do Império Romano em 
380 d.C durante o governo do imperador Teodósio.  
b) Incorreta. A partir da observação do mapa, que destaca as 
conquistas romanas, não é possível afirmar que a imagem demonstra 
a imposição do poder romano sobre os chineses e indianos, tendo em 
vista que suas conquistas restringem-se às proximidades do Mar 
Mediterrâneo, antes de atingir o Mar Cáspio. Ou seja, não há presença 
romana nas regiões citadas.  
c) Incorreta. Não é possível analisar o mapa apresentado como 
indicativo de uma dificuldade dos romanos de avançar sobre o 
território africano, considerando que estes tinham derrotado a cidade-
estado de Cartago ainda no período republicano, durante as Guerras 
Púnicas (264 - 146 a.C). 
d) Correta. A presença romana na região destacada pode ser 
entendida como sintomática da importância da região do Mar 
Mediterrâneo para a expansão imperial. O controle romano da região 
do Mediterrâneo teve um papel fundamental na dinâmica e 
organização do Império romano, na medida em que facilitou sua 
integração, favoreceu a cobrança de impostos e as relações 
econômicas, que tinham Roma como eixo central. Essa presença fez 
com que a região passasse a ser denominada de “Mare Nostrum”, 
indicando a hegemonia romana na região, que se consolidou com a 
conquista de Cartago (vitória nas Guerras Púnicas) e se estendeu da 
Península Ibérica até a região do Egito.  
e) Incorreta. As regiões mencionadas nessa alternativa já tinham sido 
conquistadas pelos romanos. O Egito tinha se tornado uma província 
romana em 30 a.C quando Otávio derrotou Marco Antônio e depôs 
Cleópatra. Já a região de Cartago chocou-se com o expansionismo 
romano durante o período republicano, em um conjunto de conflitos 
chamados de "Guerras Púnicas", entre 264 a.C e 146 a.C. Ao longo 
dos três conflitos os romanos conseguiram derrotar completamente 
Cartago iniciaram seu domínio no mar Mediterrâneo. 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 32   
A migração de Maomé e seus seguidores, em 622, de Meca para 
Medina permitiu a consolidação da religião muçulmana que incluía, 
entre outros princípios, 
a) a proibição de que os muçulmanos saíssem da Península Arábica, 
pois eles sofriam perseguições em outros territórios. 
b) a recomendação de que os muçulmanos não limitassem seu culto a 
um só Deus, pois o criador multiplica-se em diversas formas e faces. 
c) a recomendação de que os muçulmanos não escravizassem ou 
atacassem outros muçulmanos, pois eles pertencem à mesma 
irmandade de fé. 
d) a proibição de que os muçulmanos exercessem atividades 
comerciais, pois o manejo cotidiano de riquezas era considerado 
impuro. 
e) a proibição de que os muçulmanos visitassem Meca, pois o solo 
puro e sagrado dessa cidade deveria permanecer intocado. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. A religião muçulmana não possuía nenhum princípio que 
determinasse proibições no que se refere ao deslocamento geográfico 
de seus seguidores, limitando-se somente a incentivar a peregrinação 
à Meca ao menos uma vez na vida.  
b) Incorreta. O Islamismo tem como uma de suas características 
fundamentais e centrais o fato de ser monoteísta, baseada no princípio 
de que “Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta”. Não há, dentro da 
doutrina islâmica, nenhuma recomendação para que seus seguidores 
se desviem ou recusem esse princípio fundamental. Para os 
muçulmanos, Deus é único e fundamental sendo sua adoração o 
principal propósito da existência.  
c) Correta. A concepção de irmandade de fé dentro do Islamismo era 
bastante forte, de modo que se incentivava uma postura distinta em 
relação àqueles que eram seguidores do Islã. O princípio de não 
escravização de outros muçulmanos foi também importante para o 
fortalecimento político da unidade dos seguidores, tendo em vista o 
projeto de unificação política também fazia parte da disseminação e 
consolidação da religião islâmica.   
d) Incorreta. O alcorão, livro fundamental da religião islâmica, não 
condena as atividades comerciais. Algumas passagens do livro 
recomendam evitar a usura, mas em relação ao comércio não há 
restrições.  
e) Incorreta. Um dos pilares fundamentais do Islamismo é justamente 
a concepção de que os muçulmanos devem, caso tenham condições 
para tal, realizar a peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida. 
Sendo assim, a alternativa contrapõe-se diretamente à uma das bases 
essenciais da religião islâmica.  Além da peregrinação à Meca, são 
outros pilares do Islamismo: a oração voltada à Meca cinco vezes ao 
dia, a doação de esmolas, o jejum no Ramadã e a recitação e 
aceitação da crença.  
 

 
 

 QUESTÃO 33   
Em 1500, fazia oito anos que havia presença europeia no 

Caribe: uma primeira tentativa de colonização que ninguém na época 
podia imaginar que seria o prelúdio da conquista e da ocidentalização 
de todo um continente e até, na realidade, uma das primeiras etapas 
da globalização.  

A aventura das ilhas foi exemplar para toda a América, 
espanhola, inglesa ou portuguesa, pois ali se desenvolveu um roteiro 
que se reproduziu em várias outras regiões do continente americano: 
caos e esbanjamento, incompetência e desperdício, indiferença, 
massacres e epidemias. A experiência serviu pelo menos de lição à 
coroa espanhola, que tentou praticar no resto de suas possessões 
americanas uma política mais racional de dominação e de exploração 
dos vencidos: a instalação de uma Igreja poderosa, dominadora e 
próxima dos autóctones, assim como a instalação de uma rede 
administrativa densa e o envio de funcionários zelosos, que evitaram a 
repetição da catástrofe antilhana.  

(Serge Gruzinski. A passagem do século: 1480-1520:  as origens da globalização, 
1999. Adaptado.) 

A afirmação de que os primeiros traços da presença europeia na 
América foram “o prelúdio da ocidentalização” e “uma das primeiras 
etapas da globalização” é correta porque a conquista do continente 
americano representou 
a) a demonstração da teoria de Cristóvão Colombo sobre a 
esfericidade da Terra e o fracasso dos novos instrumentos de 
navegação. 
b) a definição da superioridade militar e religiosa do Ocidente cristão e 
o início da perseguição sistemática a judeus e muçulmanos. 
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c) o encontro e o choque entre culturas e o gradual deslocamento do 
eixo do comércio mundial para o Oceano Atlântico 
d) o avanço da monetarização da economia e o lançamento de 
projetos de regulação e controle centralizado do comércio 
internacional. 
e) o encerramento das relações comerciais da Europa com o Oriente e 
o imediato declínio da venda das especiarias produzidas na Índia. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. Embora as grandes navegações tenham contribuído para 
a demonstração da teoria de Cristóvão Colombo, é incorreto afirmar 
que a conquista do continente americano representou o fracasso dos 
instrumentos de navegação. A melhoria e o aperfeiçoamento tanto das 
técnicas quanto dos instrumentos de navegação foram fundamentais 
para impulsionar as viagens, com destaque para a bússola, o 
astrolábio, o quadrante, etc.  
b) Incorreta. Não é adequado o uso de critérios e hierarquizações 
baseado nas concepções de inferioridade e superioridade para 
comparar as sociedades humanas. Além disso, não podemos 
generalizar a conquista do continente americano como o início da 
perseguição sistemática a judeus e muçulmanos, destacando que 
mesmo durante de colonização de forte influência católica existiram 
momentos de tolerância religiosa, como é o caso da Era Nassalina 
(1637-1645) no contexto do Brasil holandês (1630-1654).   
c) Correta. O contato entre europeus e nativos americanos foi 
marcada por um choque cultural significativo, na medida em que 
representou um encontro de povos com costumes, práticas e 
expectativas muito distintas. O declínio das relações comerciais com o 
Oriente a partir de 1530 e o avanço da colonização na América 
contribuíram para o deslocamento do eixo do comércio mundial para o 
Oceano Atlântico, devido à expansão do açúcar na América 
portuguesa, as atividades mineradoras na América espanhola e 
principalmente o tráfico atlântico de escravos, que passou a ser uma 
das atividades mais lucrativas na modernidade.  
d) Incorreta. A conquista do continente americano não representou 
um processo de regulação e controle e centralizado do comércio 
internacional. A lógica da conquista inseria-se no contexto de 
valorização dos princípios mercantilistas, a partir da relação entre 
colônia e metrópole. No caso da América portuguesa, destacava-se o 
Pacto Colonial, segundo o qual a colônia deveria manter relações 
econômicas exclusivamente com a metrópole, sendo sua função 
complementar a economia portuguesa. Em relação à América 
Espanhola, destacava-se o sistema de “portos únicos”, que 
selecionava somente alguns portos que poderiam comercializar entre 
a América e Europa, em uma tentativa da coroa espanhola de manter 
maior controle sobre esse processo. Ou seja, as relações econômicas 
seguiam princípios específicos da lógica colônia-metrópole, sem essa 
dimensão internacional sugerida pela alternativa.  
e) Incorreta. A partir de 1530 ocorre um declínio do comércio com o 
Oriente, especialmente no caso português, que depara-se com um 
aumento da concorrência e da desvalorização das especiarias no 
mercado internacional. No entanto, não há o encerramento, e sim a 
diminuição dessas relações comerciais. Além disso, o declínio da 
venda não é imediato, e sim gradativo.  
 

 
 

 QUESTÃO 34   
Em 1500, fazia oito anos que havia presença europeia no 

Caribe: uma primeira tentativa de colonização que ninguém na época 
podia imaginar que seria o prelúdio da conquista e da ocidentalização 
de todo um continente e até, na realidade, uma das primeiras etapas 
da globalização.  

A aventura das ilhas foi exemplar para toda a América, 
espanhola, inglesa ou portuguesa, pois ali se desenvolveu um roteiro 
que se reproduziu em várias outras regiões do continente americano: 
caos e esbanjamento, incompetência e desperdício, indiferença, 
massacres e epidemias. A experiência serviu pelo menos de lição à 
coroa espanhola, que tentou praticar no resto de suas possessões 
americanas uma política mais racional de dominação e de exploração 
dos vencidos: a instalação de uma Igreja poderosa, dominadora e 
próxima dos autóctones, assim como a instalação de uma rede 
administrativa densa e o envio de funcionários zelosos, que evitaram a 
repetição da catástrofe antilhana.  

(Serge Gruzinski. A passagem do século: 1480-1520:  as origens da globalização, 
1999. Adaptado.) 

Os problemas ocorridos na colonização das ilhas do Caribe podem ser 
considerados “exemplares para toda a América”, pois geraram 

a) o reconhecimento, pelos europeus, da necessidade de instalação 
de feitorias no litoral para a segurança dos viajantes e a aceitação, 
pelos nativos, da hegemonia dos conquistadores. 
b) a identificação de uma grande oportunidade, para nativos e 
europeus, de conviver com outros povos e desenvolver a tolerância e 
o respeito a valores morais e culturais diferentes. 
c) a formação de uma elite colonial que recusava submeter-se às 
ordens das coroas europeias e dispunha de plena autonomia na 
produção e comercialização das mercadorias. 
d) o início de um longo conflito entre os europeus e as populações 
nativas, que provocou perdas humanas e financeiras nos dois lados, 
inviabilizando a exploração comercial da América. 
e) o temor, nos indígenas, diante da ambição europeia e a percepção, 
pelos europeus, da dificuldade de estruturar o empreendimento 
colonial e manter o controle de terras e povos tão distantes. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. O estabelecimento de feitorias não tinha como objetivo 
manter a segurança dos viajantes, e sim um propósito comercial, já 
que tratava-se de entrepostos comerciais que facilitavam o comércio 
dos produtos do território. Também é incorreto afirmar que os nativos 
aceitaram a hegemonia dos conquistadores, sendo que esse processo 
foi marcado por diversos conflitos armados e também por outras 
formas de resistência, como as fugas para o interior do território e a 
formação da Confederação dos Tamoios, revolta dos tupinambás 
contra a presença dos colonizadores no século XVI.   
b) Incorreta. O contato entre europeus e nativos não foi marcado, em 
nenhuma medida, pela concepção de desenvolver tolerância e 
respeito aos valores morais e culturais diferentes. A concepção 
eurocêntrica de que os valores dos colonizadores eram superiores foi 
predominante nesse processo, de modo que houve um esforço por 
parte destes na imposição do cristianismo (por meio da catequese), da 
lógica de trabalho europeia, de seus hábitos, dentre outros. Ou seja, 
podemos afirmar que foi uma relação marcada pela violenta tentativa 
de subjugar os nativos, inclusive culturalmente.  
c) Incorreta. Durante a colonização na América, não ocorreu esse 
processo de desvinculação entre a elite colonial e as coroas europeias 
mencionado pela alternativa. Embora possamos apontar momentos 
específicos de conflitos e movimentos separatistas liderados pela elite, 
como o caso da Inconfidência Mineira (1789), não foi o tipo de relação 
predominante. Além disso, tanto a elite da América portuguesa quanto 
a elite da América espanhola (chapetones e criollos) não dispunham 
de autonomia na produção e comercialização de mercadorias, estando 
sujeitas ao controle e tributação da coroa.  
d) Incorreta. Embora o conflito entre europeus e nativos tenha, de 
fato, provocado perdas humanas e financeiras nos dois lados, é 
incorreto afirmar que isso inviabilizou a exploração comercial da 
América. Os projetos colonizadores, inseridos na lógica mercantilista, 
foram altamente lucrativos, baseados na exploração de metais, do 
trabalho escravo de indígenas e africanos e na produção agrícola.  
e) Correta. O contato entre europeus e indígenas foi acompanhado da 
dizimação das populações nativas, seja por epidemias, exploração do 
trabalho ou conflitos armados, aspectos que reforçaram o temor 
desses povos em relação aos colonizadores. Por outro lado, a 
implementação e viabilização de uma estrutura de administração 
colonial que tornasse tal empreendimento rentável era uma tarefa 
difícil. Podemos mencionar como exemplo dessas dificuldades o caso 
da América Portuguesa. A primeira tentativa de montagem do aparato 
administrativo colonial foi a implementação do sistema de Capitanias 
Hereditárias (1532), que dividia o território em faixas de terras e 
concedia-os aos donatários, transferindo assim os custos da 
colonização. A descentralização do sistema e o fracasso econômico 
da maioria das capitanias fez com que Portugal adotasse um novo 
sistema que coexistia com esse, a criação do cargo de Governador 
Geral a partir de 1549. Novamente, devido à extensão do território, a 
criação desse cargo com a tentativa de centralizar a administração 
colonial enfrentou dificuldades, evidenciando assim os percalços 
enfrentados pelos colonizadores europeus.  
 

 
 

 QUESTÃO 35   
Em 1500, fazia oito anos que havia presença europeia no 

Caribe: uma primeira tentativa de colonização que ninguém na época 
podia imaginar que seria o prelúdio da conquista e da ocidentalização 
de todo um continente e até, na realidade, uma das primeiras etapas 
da globalização.  

A aventura das ilhas foi exemplar para toda a América, 
espanhola, inglesa ou portuguesa, pois ali se desenvolveu um roteiro 
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que se reproduziu em várias outras regiões do continente americano: 
caos e esbanjamento, incompetência e desperdício, indiferença, 
massacres e epidemias. A experiência serviu pelo menos de lição à 
coroa espanhola, que tentou praticar no resto de suas possessões 
americanas uma política mais racional de dominação e de exploração 
dos vencidos: a instalação de uma Igreja poderosa, dominadora e 
próxima dos autóctones, assim como a instalação de uma rede 
administrativa densa e o envio de funcionários zelosos, que evitaram a 
repetição da catástrofe antilhana.  

(Serge Gruzinski. A passagem do século: 1480-1520:  as origens da globalização, 
1999. Adaptado.) 

 
As epidemias provocadas pelos contatos entre europeus e povos 
autóctones da América 
a) representaram uma espécie de guerra biológica que afetou, ainda 
que de forma desigual, conquistadores e conquistados. 
b) demonstraram o risco da expansão territorial para áreas distantes e 
determinaram o imediato desenvolvimento de vacinas. 
c) foram utilizadas pelos nativos para impedir o avanço dos europeus, 
que contraíram doenças tropicais, como a febre amarela e a malária. 
d) levaram à proibição, pelas cortes europeias, do contato sexual entre 
europeus e nativos, para impedir a propagação da sífilis. 
e) provocaram a interdição, pelas cortes europeias, da circulação de 
mulheres grávidas entre os dois continentes. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correta. O efeito da disseminação de doenças entre a população 
ameríndia foi aniquilante e causou um forte rastro de destruição. De 
modo geral, tratou-se fundamentalmente de doença de transmissão 
respiratória, tais como varíola, gripe e sarampo. As epidemias 
acabaram favorecendo a supremacia de um pequeno grupo de 
exploradores sobre vastos domínios e populações, tais como o 
Império Asteca e os Incas.  
b) Incorreta. A disseminação de epidemias ocorreu desde o momento 
que esses povos entraram em contato, sendo indiferente a questão da 
expansão territorial nesse processo. O desenvolvimento de vacinas 
não ocorreu de forma imediata, sendo que estas só foram 
desenvolvidas em meados do século XIX.  
c) Incorreta. É incorreto afirmar que as epidemias foram “usadas 
pelos nativos”. De modo geral, foram as populações indígenas que 
foram assoladas pelas doenças trazidas pelos europeus e não o 
contrário.  
d) Incorreta. Não ocorreu uma proibição pelas cortes europeias do 
contato sexual entre europeus e nativos, tendo em vista que a 
disseminação de doenças atingiu principalmente os ameríndios e não 
o contrário. Além disso, as principais doenças que tornaram-se 
epidêmicas nesse contexto não eram transmitidas sexualmente.  
e) Incorreta. Não ocorreu a interdição da circulação de mulheres 
grávidas entre os dois continentes, pois as doenças atingiram 
principalmente os nativos e não os europeus.  
 

 
 

 QUESTÃO 36   
Em 1500, fazia oito anos que havia presença europeia no Caribe: uma 
primeira tentativa de colonização que ninguém na época podia 
imaginar que seria o prelúdio da conquista e da ocidentalização de 
todo um continente e até, na realidade, uma das primeiras etapas da 
globalização.  
A aventura das ilhas foi exemplar para toda a América, espanhola, 
inglesa ou portuguesa, pois ali se desenvolveu um roteiro que se 
reproduziu em várias outras regiões do continente americano: caos e 
esbanjamento, incompetência e desperdício, indiferença, massacres e 
epidemias. A experiência serviu pelo menos de lição à coroa 
espanhola, que tentou praticar no resto de suas possessões 
americanas uma política mais racional de dominação e de exploração 
dos vencidos: a instalação de uma Igreja poderosa, dominadora e 
próxima dos autóctones, assim como a instalação de uma rede 
administrativa densa e o envio de funcionários zelosos, que evitaram a 
repetição da catástrofe antilhana.  

(Serge Gruzinski. A passagem do século: 1480-1520:  
 as origens da globalização, 1999. Adaptado.) 

“A instalação de uma Igreja poderosa, dominadora e próxima dos 
autóctones” contribuiu para a dominação espanhola e portuguesa da 
América, uma vez que os religiosos 
a) aceitaram a imposição de tributos às comunidades indígenas, mas 
impediram a utilização de nativos na agricultura e na mineração. 
b) desenvolveram missões de cristianização dos nativos e facilitaram o 
emprego de mão de obra indígena na empresa colonial. 

c) toleraram as religiosidades dos povos nativos e assim conseguiram 
convencê-los a colaborar com o avanço da colonização. 
d) mediaram os conflitos entre grupos indígenas rivais e asseguraram 
o estabelecimento de relações amistosas destes com os 
colonizadores. 
e) rejeitaram os regimes de trabalho compulsório, mas estimularam o 
emprego de mão de obra indígena em obras públicas. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. Os religiosos não impediram a utilização de nativos na 
agricultura e na mineração. O aspecto religioso esteve presente no 
processo de colonização tanto da América espanhola quanto da 
América Portuguesa. No caso da América portuguesa, por exemplo, 
nas missões (comunidades formadas por jesuítas e nativos) os 
jesuítas ensinavam atividades agrícolas para os índios, além de 
fornecer também a catequese.  
b) Correta. A formação das missões jesuíticas (também conhecidas 
como reduções ou aldeamentos) foi um dos pilares centrais do projeto 
colonizador. Nessas comunidades, formadas por nativos e padres da 
Companhia de Jesus, os indígenas recebiam a catequese e 
aprendiam técnicas de cultivo e coleta (como o caso das drogas do 
sertão na região Norte). Desse modo, os aldeamentos contribuíram 
para o ensinamento e preparação dos indígenas no que se refere ao 
emprego dos nativos como mão-de-obra. Desse processo decorre o 
fato de que as bandeiras, expedições que apresavam indígenas para a 
venda como escravos, tinham preferência pelos nativos “aldeados”, 
pois estes já tinham um maior contato com a lógica de trabalho que o 
índio “selvagem”, sendo portanto mais valorizados comercialmente.  
c) Incorreta. Não ocorreu a tolerância da religiosidade dos povos 
nativos. De modo geral, a Igreja nem mesmo considerava as crenças 
dos nativos como uma religião de fato, de modo que ocorreu um 
esforço sistemático de catequese dos ameríndios.   
d) Incorreta.  Não é correto afirmar que os religiosos mediaram os 
conflitos entre grupos indígenas rivais. Embora os colonizadores de 
modo geral tenham se envolvido em disputas nativas, os religiosos 
especificamente mantiveram-se alheios à esses.  
e) Incorreta. A alternativa está incorreta pois os religiosos, embora 
defendessem os nativos contra a escravização, não estimularam o 
emprego de nativos em obras públicas.   
 

 
 

 QUESTÃO 37   

 
(Agostini, 05.02.1887. Apud Renato Lemos. 

Uma história do Brasil através da caricatura, 2006.) 
É correto interpretar a charge, que representa D. Pedro II e foi 
publicada em 1887, como uma 
 

a) celebração da serenidade e harmonia das relações sociais no país 
durante o Império. 
b) crítica à passividade e à inoperância do imperador em meio a um 
período de dificuldades no país. 
c) valorização do esforço do imperador em manter-se atualizado em 
relação ao que acontecia no país. 
d) demonstração da exaustão provocada pela diversidade de 
atividades exercidas pelo imperador. 
e) denúncia da baixa qualidade da imprensa monárquica e de suas 
insistentes críticas ao imperador. 
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Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. O momento em que a charge foi publicada é marcado 
por diversas agitações sociais. Não é possível observar a ideia de 
celebração na charge: ao mostrar Dom Pedro II dormindo neste 
contexto, o artista ridiculariza o Imperador. 
b) Correta. A charge é de um período de crise acentuada do Segundo 
Reinado. Ao mostrar Pedro II dormindo com os jornais no colo, o 
artista mostra um Imperador indiferente e imóvel em relação a 
diversas tensões que agitavam o país, como a Questão Militar, a 
Questão Religiosa, a Questão abolicionista e a ascensão do 
movimento republicano. Ao mesmo tempo, ao ressaltar seu 
comportamento típico de pessoas de idade avançada, a charge 
remete à dificuldade de adaptação de Pedro II às novas questões 
trazidas pelas modificações socioeconômicas vividas pela sociedade 
brasileiras na segunda metade do século XIX.  
c) Incorreta. Ângelo Agostini, artista italiano e republicano, era 
extremamente crítico ao governo de Pedro II e ao que considerava 
falta de interesse do Imperador em questões que considerava 
prementes na época. Por isso retrata o Imperador como sonolento e 
obsoleto, não havendo nenhum elemento na imagem que aponte para 
uma visão de Pedro II como um homem empenhado na resolução dos 
problemas do país.   
d) Incorreta. Não há na charge nenhum elemento que indique uma 
vida dinâmica e cansativa da parte de Pedro II. Pelo contrário, ele 
aparece caracterizado como um cidadão idoso comum, que tira um 
cochilo durante a leitura dos jornais diários. 
e) Incorreta. Não se pode dizer que a imprensa de forma geral 
realizava no período insistentes críticas a Dom Pedro II, agindo via de 
regra de forma branda. Além disso, para que se pudesse sustentar 
que a charge mostra Dom Pedro II lendo jornais com críticas 
insistentes a sua pessoa, seria necessário uma representação do 
Imperador na qual esse demonstrasse raiva ou desprezo, não 
sonolência. 
 

 
 

 QUESTÃO 38   
Entre as manifestações místicas presentes no Nordeste brasileiro no 
final do Império e nas primeiras décadas da República, identificam-se 
a) o cangaço, que realizava saques a armazéns para roubar alimentos 
e distribuí-los aos famintos, e o coronelismo, com suas práticas 
assistencialistas. 
b) a ação catequizadora de padres e bispos ligados à Igreja católica e 
a atuação do líder José Maria, que comandou a resistência na região 
do Contestado. 
c) as pregações do Padre Ibiapina, relacionadas à defesa do 
protestantismo calvinista, e a literatura de cordel, que cantava os mitos 
e as lendas da região. 
d) a liderança do Padre Cícero, vinculada à dinâmica política 
tradicional da região, e o movimento de Canudos, com características 
de contestação social. 
e) a peregrinação de multidões a Juazeiro do Norte, para pedir graças 
aos padres milagreiros, e a liderança messiânica do fazendeiro 
pernambucano Delmiro Gouveia. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. Embora a atuação dos cangaceiros e as práticas 
coronelistas estejam inseridas no contexto mencionado pela questão, 
não tratavam-se de manifestações místicas. O coronelismo era uma 
manifestação de um poder privado local e possuía uma identidade 
específica, constituindo um sistema político e um fenômeno datado. Já 
o Cangaço consistia na atuação de grupos armados de sertanejos, 
também característico dos anos finais do século XIX e início do XX no 
Nordeste brasileiro.  
b) Incorreta. Embora tenham realmente ocorrido ações 
catequizadoras de padres católicos ao longo desse período na região 
nordeste, a Guerra do Contestado (1912-1916), ligada ao monge José 
Maria, aconteceu na região sul do Brasil, na fronteira entre o Paraná e 
Santa Catarina. José Maria era um curandeiro da região, de modo que 
sua atuação não representava institucionalmente a Igreja Católica.  
c) Incorreta. O Padre Ibiapina (1806-1883) teve uma intensa atuação 
entre as populações sertanejas do nordeste, lutando por melhorias da 
condição de vida daquela população. Porém, sua pregação era ligada 
ao catolicismo e jamais se vinculou ao protestantismo calvinista. 
d) Correta. O Padre Cícero Romão Batista (1844-1934) obteve ao 
longo de sua trajetória, muito ligada ao estado do Ceará e a cidade de 
Juazeiro do Norte, grande prestígio e devoção popular, sendo 
considerado pela população uma figura santa. Acumulou grande poder 

religioso e político, sendo considerado uma das maiores lideranças 
daquela região enquanto viveu. Já o beato Antônio Mendes Maciel 
(1830-1897), conhecido como Antônio Conselheiro, reuniu no sertão 
da Bahia um grande número de seguidores entre a população mais 
pobre. Juntamente de seus seguidores formaram a comunidade do 
Belo Monte, apelidada de Canudos, um vilarejo que reuniu milhares de 
habitantes. O misticismo que envolvia a figura de Conselheiro era 
muito marcante, sendo atribuído a ele poderes de cura e profetização. 
Canudos foi vista com desconfiança pelas elites religiosas e 
econômicas da Bahia, sendo considerado uma ameaçadora rebelião 
sertaneja, de modo que as autoridades republicanas mobilizaram uma 
série de expedições militares para a destruição do arraial.  
e) Incorreta. Embora realmente Juazeiro do Norte tenha sido centro 
de peregrinações populares, a figura de Delmiro Gouvêia (1863-1917) 
nunca esteve ligada a área religiosa. Gouvêia foi um grande líder da 
área empresarial no nordeste, sendo responsável pela inauguração da 
primeira hidroelétrica do Brasil. 
 

 
 

 QUESTÃO 39   
A Nação terá em qualquer tempo o direito de impor à 

propriedade privada as modalidades ditadas pelo interesse público 
[...]. Com esse objetivo serão determinadas as medidas necessárias 
ao fracionamento dos latifúndios [...]. Os povoados, vilarejos e 
comunidades que careçam de terras e águas ou não as tenham em 
quantidades suficientes para as necessidades de sua população terão 
direito a elas, tomando-as das propriedades vizinhas, porém 
respeitando, sempre, a pequena propriedade.  

 
(Artigo 27 da Constituição mexicana de 1917.  

 Apud Héctor H. Bruit. Revoluções na América Latina, 1988.) 
 

O artigo 27 da Constituição elaborada ao final da Revolução Mexicana 
dispõe sobre a propriedade de terra e 
a) corresponde aos interesses dos grandes conglomerados norte-
americanos, que se instalaram no país durante o período do 
porfirismo. 
b) expõe o avanço do projeto liberal burguês e de sua concepção de 
desenvolvimento de uma agricultura integralmente voltada à 
exportação. 
c) restabelece a hegemonia sociopolítica dos grandes proprietários 
rurais e da Igreja católica, que havia sido abalada nos anos de luta. 
d) representa a vitória dos projetos defendidos pelos setores operários 
e camponeses vinculados a grupos socialistas e anarquistas. 
e) contempla parcialmente as reivindicações dos movimentos 
camponeses e indígenas, por distribuição de terras. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. O trecho da Constituição Mexicana citado pela questão 
trata de um processo de reforma agrária, que poderia de alguma forma 
beneficiar os camponeses, que iniciaram sua luta por melhores 
condições de vida por meio da Revolução de 1910. Dessa forma, 
esses artigos consagrados pela referida Constituição não 
correspondem aos interesses dos grandes conglomerados norte-
americanos, conforme afirma a alternativa. 
b) Incorreta. Embora a reforma agrária apresentada pelo texto 
constitucional seja bastante tímida em relação aos desejos dos 
camponeses mexicanos da época, fato que demonstra a intenção do 
aproximação do estado mexicano com os setores burgueses liberais, 
não é possível afirmar que a proteção aos povoados, vilarejos e 
comunidades contida no texto esteja de acordo com um projeto 
agroexportador, uma vez que ele estaria baseado na produção 
latifundiária. 
c) Incorreta. A Revolução Mexicana (1910), que possuiu o 
protagonismo de líderes camponeses tais como Zapata e Vila, 
realmente ameaçou a hegemonia das elites latifundiárias daquele 
país. Entretanto, embora os camponeses não tenham obtido êxito em 
suas propostas de reforma agrária, não é possível afirmar que a 
referida elite retomou o controle do processo social tal qual era antes, 
pois o trecho da Constituição apresentado pela questão apresenta 
uma proposta de alguns benefícios aos camponeses. 
d) Incorreta. O texto constitucional não representa uma vitória 
completa dos anseios dos camponeses, pois a proposta aprovada, 
embora contemplasse o reestabelecimento parcial dos hejidos (terras 
comunais indíginas que haviam sido retiradas ao longo do governo de 
Porfírio Dias, entre 1884-1911), não representou a integralidade  do 
plano Ayala (1911) do líder camponês Emiliano Zapata, que previa a 
destinação de 1/3 das terras dos latifundios aos indígenas e 
camponeses.  
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e) Correta. De fato, o texto constitucional aprovado após a auge do 
processo revolucionário mexicano, não representou uma vitória 
integral dos setores indígenas e camponeses, que desejavam uma 
ampla reforma agrária no país. A partir da leitura dos artigos da 
Constituição, é possível observar que o projeto de reorganização da 
estrutura fundiária apresentou muitas limitações, de modo que  
podemos afirmar que somente alguns pontos de um projeto de ampla 
reforma agrária foram contemplados, representando uma vitória 
parcial. 
 

 
 

 QUESTÃO 40   
A corporação tem como objetivo aumentar sempre o poder 

global da Nação em vista de sua extensão no mundo. É justo afirmar o 
valor internacional da nossa organização, pois é no campo 
internacional somente que serão avaliadas as raças e as nações, 
quando a Europa, daqui a alguns tempos, apesar do nosso firme e 
sincero desejo de colaboração e de paz, tiver novamente chegado a 
outra encruzilhada dos destinos.  

(Apud Katia M. de Queirós Mattoso. Textos e documentos  
para o estudo da história contemporânea: 1789-1963, 1977.) 

O texto apresenta características do movimento 
a) socialista. 
b) liberal. 
c) fascista. 
d) positivista. 
e) modernista. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. O texto alude ao corporativismo, ao nacionalismo, ao 
racismo e ao possível enfrentamento futuro da nação em uma guerra. 
Dessa maneira, não apresenta nenhuma relação com o ideário 
socialista, que se opõe a esses princípios. 
b) Incorreta. O sistema fascista se opõe completamente aos 
princípios liberais, uma vez que o liberalismo, defende a não 
intervenção do Estado em nenhum setor da vida indivídual. Ou seja, 
trata-se de um ideário oposto ao fascismo, que tem entre suas bases o 
corporativismo e a grande presença do Estado na vida da nação.  
c) Correta. O uso do “corporação” no texto faz alusão à política 
corporativista, característica do fascismo italiano. As corporações, 
dentro do projeto fascista, assumiam grande poder, pois eram 
instituições que indicavam os interesses das classes sociais por meio 
da representatividade que os indivíduos teriam ao participar delas, 
tanto no nível profissional, quanto no industrial ou econômico. A 
seguir, o texto aponta outras caracterísiticas de regimes fascistas, pois 
mostra a importância das corporações dentro da nação (sugerindo o 
conceito de nacionalismo), do lugar e da hierarquia das “raças” dentro 
dessa mesma nação e do mundo europeu, fato que demonstra traços 
racistas na concepção do processo social. Por fim, o texto aponta 
características militaristas, pois afirma que a nação pode participar de 
um enfretamento em um futuro próximo. 
d) Incorreta. O positivismo, doutrina filosófica de Auguste Comte 
(1798-1857), afirmava a existência de estágios de organização social 
pelos quais as sociedades passavam, sendo o terceiro desses 
estágios, chamado de positivo. No estágio positivo a humanidade 
utilizaria apenas princípios racionais e científicos para pautar suas 
ações. Nesse sentido, não há nenhuma relação entre essa concepção 
e o nacionalismo, corporativismo, racismo, ou militarismo, os pontos 
principais do texto. 
e) Incorreta. O modernismo foi um movimento que permeou a cultura 
e as artes em geral ao longo da primeira metade do século 20 e não 
possui nenhuma relação com o os aspectos enfatizados pelo autor do 
texto. 

 
 

 QUESTÃO 41   
A participação norte-americana na Guerra do Vietnã, entre 1961 e 
1973, pode ser interpretada como 
a) um recuo na política de boa vizinhança que caracterizou a ação 
diplomática e comercial dos Estados Unidos após a Segunda Guerra. 
b) o esforço de contenção da influência soviética sobre a China, o 
Japão e os países do Sul e Sudeste asiático. 
c) uma ação relacionada à defesa da liberdade, num contexto de 
expansão do anarquismo nos continentes asiático e africano. 
d) um movimento dentro da lógica da Guerra Fria, voltado ao 
fortalecimento da posição geoestratégica dos Estados Unidos. 
e) a busca de recursos naturais e fontes de energia que ampliariam a 
capacidade de produção de armamentos nos Estados Unidos. 

 
 

Resolução  Alternativa D 

a) Incorreta. A “política da boa vizinhança” foi criada pelo presidente 
estadunidense F.D.Roosevelt (1933-1945) e marcou as ações daquele 
país na América Latina, em relação a buscar a cooperação ao esforço 
dos EUA em conter a expansão do nazi-fascismo ao longo dos anos 
30 e até o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) naquela 
região. Dessa forma, o contexto da Guerra do Vietnã (1961-1973) não 
guarda nenhuma relação com o apresentado pela alternativa, pois a 
referida guerra aconteceu no continente asiático e já se interligava 
com outro momento histórico, chamado de Guerra Fria (1947-1991), 
em que a lógica estadunidense já era a “doutrina Truman”, ou seja, a 
intervenção dos EUA nos “elos frágeis” do bloco capitalista, visando 
impedir uma possível aproximação do mundo soviético. 
b) Incorreta. A guerra do Vietnã foi deflagrada no momento em que o 
Vietnã do Norte, ligado ao mundo soviético, tencionava anexar o 
Vietnã do Sul, zona de influência estadunidense, aos seus domínios. 
Nesse sentido, esse conflito pode ser lido como uma tentativa dos 
EUA em conter o avanço soviético no sul e sudeste asiático. 
Entretanto, não é possível entender esse conflito como uma tentativa 
de conter a influência soviética no mundo japonês, tendo em vista que 
este já era um país era totalmente alinhado aos estadunidenses desde 
o final da Segunda Guerra Mundial (1945). Já a China, embora tivesse 
feito a Revolução Comunista em 1949, havia rompido com os 
soviéticos após a morte de Stalin, em 1953, e a unificação do Vietnã 
sob o controle do Norte não representaria uma alteração efetiva nesse 
quadro.  
c) Incorreta. Não aconteceu nesse período qualquer expansão de 
caráter anarquista nos continentes africano e asiático e, dessa forma, 
não é possível relacionar a Guerra do Vietnã a esse suposto 
acontecimento. 
d) Correta. A independência da Indochina foi concretizada após um 
longo conflito contra os franceses, antigos colonizadores, em 1954. A 
paz assinada na Conferência de Genebra reconheceu a divisão 
daquela região em Laos, Camboja e Vietnã. Dentro da lógica da 
Guerra Fria, o Vietnã foi dividido em Norte (zona de influência 
soviética) e Sul (zona de influência estadunidense). A seguir, seriam 
realizadas eleições que poderiam reunificar o país. Suspeitando que o 
líder do norte Ho Chi Minh, defensor do socialismo, fosse vencer o 
pleito, os americanos suspenderam as eleições. A suspensão das 
eleições motivou a união do governo nortista com um grupo armado 
conhecido como vietcongues (Frente Nacional de Libertação), 
iniciando assim uma luta contra o sul pela unificação do país. Diante 
desse contexto, os americanos começaram a enviar soldados para 
auxiliar o Sul a evitar que esse fato se verificasse. Nesse sentido, essa 
guerra estava inserida na lógica da Guerra Fria e representava para os 
americanos a possibilidade de manter sua influência geoestratégica 
naquela área, ao sustentarem seus aliados no Vietnã do Sul. 
e) Incorreta. O Vietnã não oferecia qualquer recurso natural ou 
mineral que pudesse ampliar a indústria bélica estadunidense.  
 

 
 

 QUESTÃO 42   
Em meados da década de 1970, as condições externas que 

haviam sustentado o sucesso econômico do regime militar sofreram 
alterações profundas. 

(Tania Regina de Luca. Indústria e trabalho na história do Brasil, 2001.) 
As condições externas que embasaram o sucesso econômico do 
regime militar e as alterações que sofreram em meados da década de 
1970 podem ser exemplificadas, respectivamente, 
a) pela ampla disponibilidade de capitais para empréstimos a juros 
baixos e pelo aumento súbito do custo de importação do petróleo. 
b) pela ampliação da capacidade industrial dos demais países latino-
americanos e pelo crescimento das taxas internacionais de juros. 
c) pela exportação de tecnologia brasileira de informática e pela 
recessão econômica enfrentada pelas principais potências do 
Ocidente. 
d) pelos esforços norte-americanos de ampliar sua intervenção 
econômica na América Latina e pela redução acelerada da dívida 
externa brasileira. 
e) pelos investimentos oriundos dos países do Leste europeu e pelo 
aumento gradual dos preços em dólar das mercadorias importadas. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correta. O chamado “milagre econômico” (1969-1973) foi o período 
do governo Médici (1969-1974) em que a economia brasileira teve um 
crescimento de taxas superiores a 10% ao ano. Nesse contexto, o 
ministro Delfim Neto se aproveitou da conjuntura favorável da 
economia capitalista da época, que vivia ampla expansão, fato que 
proporcionava capital disponível a juros baixos aos países chamados 
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subdesenvolvidos. Ao mesmo tempo, o apoio estadunidense ao 
governo ditatorial brasileiro também favoreceu a obtenção desse 
capital emprestado. Dessa forma, o governo brasileiro realizou 
grandes investimentos na área de infraestrutura, como por exemplo no 
de telecomunicações, elétrico e de transportes. Ao mesmo tempo, a 
presença de capital estrangeiro das grandes multinacionais, 
interessadas em vender bens duráveis as classes médias nacionais 
também dinamizou o processo. Entretanto, o “milagre brasileiro” era 
dependente da importação de petróleo, uma vez que o Brasil não era 
autossuficiente nesse setor. O primeiro choque do petróleo de 1973, 
quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
aumentou o preço desse produto em 400% tornou impraticável a 
continuação do chamado “milagre”, pois o Brasil não tinha o capital 
disponível para a importação do produto na mesma quantidade 
anterior, além de a crise mundial provocada no sistema capitalista 
fazer com que os juros para obtenção de empréstimos se tornassem 
muito altos. Vale ressaltar também que o projeto priorizava o 
crescimento em detrimento da distribuição de renda, sendo que o 
ministro Delfim enfatizou a necessidade de “primeiro fazer o bolo 
crescer e depois distribuí-lo”, o que reverberou na ampliação da 
concentração da riqueza no país.  
b) Incorreta. O “milagre econômico” não possui nenhuma ligação com 
o crescimento industrial de outros países latino americanos e, sendo 
um fenômeno de crescimento da economia brasileira. Além disso, ao 
contrário do afirmado pela alternativa, as taxas de juros internacionais 
nessa época eram baixas. 
c) Incorreta. O Brasil naquele período não era exportador de 
tecnologias no setor de informática. Além disso, também é incorreto 
afirmar que a economia ocidental estava em recessão econômica, pois 
diversos países apresentavam um quadro de expansão econômica. 
d) Incorreta. É correto afirmar que os estadunidenses ampliaram sua 
participação econômica na América Latina naquele período. No 
entanto, a obtenção de empréstimos pelo Brasil para financiar os 
investimentos do Estado tiveram como resultado o aumento 
significativo da dívida externa nacional.  
e) Incorreta. Os países do leste europeu eram os da chamada “cortina 
de ferro”, pertencentes ao bloco soviético ao longo da Guerra Fria 
(1947-1991). Devido ao alinhamento automático do Brasil ao bloco 
estadunidense, seria impossível a economia brasileira estar vinculada 
comercialmente a essa região ao longo desse período. Ao mesmo 
tempo, o preço das mercadorias em dólar não tem nenhuma relação 
com o “milagre brasileiro”. 
 

GEOGRAFIA 
 

 

 QUESTÃO 43   

Em 03.04.2017, o jornal El País publicou matéria que pode ser assim 
resumida: 
 

Os países _________ não têm poder político sobre os 
demais Estados Partes, mas possuem ferramentas para tentar 
reconduzir a situação de um membro, caso esse se afaste dos 
princípios do Tratado de Assunção, assinado em 1991. Nessa 
perspectiva, insere-se a aplicação da cláusula democrática do bloco 
sobre a _________, em função da crise política, institucional, social, 
de abastecimento e econômica que atravessa o país. 
 

As lacunas do excerto devem ser preenchidas por 
 

a) da ALADI – Bolívia. 
b) do Mercosul – Bolívia. 
c) do Mercosul – Venezuela. 
d) da ALADI – Venezuela. 
e) do Nafta – Argentina. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
A reportagem apresentada na questão aborda a ação do Mercosul, 
bloco econômico que possui como Estados-membros Argentina, 
Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, relacionada a ativação da 
cláusula democrática contra Venezuela. Tal situação se efetivou 
devido ao julgamento feito pelos quatro membros fundadores do bloco 
de que o governo venezuelano atuou de forma autoritária contra a 
Assembléia Nacional, anulando as funções exercidas pelo Parlamento, 
realizando a intervenção nos poderes Legislativo e Judiciário e, 
consequentemente, descumprindo os acordos previstos para sua 
aceitação no Mercosul. Segundo o comunicado expedido – 
fundamentado no Tratado de Assunção (1991), documento que rege o 
funcionamento do bloco - “o Governo da Venezuela deve adotar 
imediatamente medidas concretas, consertadas com a oposição, para 

assegurar a efetiva separação de poderes, o respeito ao Estado de 
Direito, os direitos humanos e o respeito às instituições". 
Importante ressaltar que em dezembro de 2016 o bloco já decidira 
pela suspensão temporária da Venezuela como membro-permanente 
devido à incapacidade de cumprimento de acordos comerciais internos 
entre os países, algo que tem se estendido até a presente data e pode 
significar, a longo prazo e caso não haja adequação à legislação 
vigente, a exclusão desse país. 
a) Incorreta. A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), 
criada em 1980, possui como membros Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela e tem objetivo de promover o desenvolvimento 
de acordos comerciais entre esses países. Diante do surgimento de 
outros blocos (como o Mercosul) tal iniciativa não se configura como a 
mais bem sucedida no contexto latino-americano e não possui relação 
com o exposto no texto. 
b) Incorreta. A Bolívia está em processo de adesão ao Mercosul, fato 
que se efetivará quando ela cumprir todas as exigências previstas na 
legislação do bloco. 
c) Correta. Como exposto, a Venezuela tem experimentado a 
aplicação de instrumentos jurídicos no âmbito do Mercosul que visam 
adequar sua situação política e econômica às exigências do bloco. 
d) Incorreta. Embora seja membro da ALADI, a Venezuela não passa 
por nenhum processo de suspensão ou ação do bloco contra ela. 
e) Incorreta. O Nafta (North American Free Trade Agreement ou 
Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) é o bloco econômico que 
reúne Canadá, Estados Unidos e México, sendo que a Argentina não 
faz parte dele. 

 
 

 QUESTÃO 44   
Examine a tira Armandinho, do cartunista Alexandre Beck. 
 

 
 

A situação enfrentada pelo personagem faz alusão 
 
a) ao descumprimento das normas de cultivo orgânico propostas pela 
Revolução Verde. 
b) ao uso indiscriminado de agrotóxicos no processo tradicional de 
produção agrícola. 
c) aos limites técnicos da agricultura familiar na produção de alimentos 
in natura. 
d) ao protecionismo dos países centrais em relação aos produtos 
cultivados nos países periféricos. 
e) ao precário monitoramento de resíduos de agrotóxicos em 
alimentos nos EUA e na União Europeia. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. A Revolução Verde consiste na criação e implementação 
de um pacote de insumos agrícolas que vão desde maquinários até 
agrotóxicos, passando por sementes adaptadas. O uso desse pacote 
inicialmente nos países desenvolvidos, e posteriormente espalhando-
se rapidamente para os países pobres, de fato revolucionou a 
capacidade produtiva da agricultura, porém, os efeitos sociais e 
econômicos foram negativos principalmente para os países pobres 
que ficaram dependentes dos empréstimos, do mercado consumidor e 
das tecnologias oriundas nos países ricos. Portanto, não se pode 
afirmar que a Revolução Verde propõe normas de cultivo orgânico.  
b) Correta. Na charge, a pergunta “com veneno ou sem veneno?” faz 
uma clara referência ao uso indiscriminado de agrotóxicos. O Brasil é 
hoje o maior consumidor de agrotóxico do mundo, grande parte dos 
agrotóxicos utilizados de modo indiscriminado no Brasil são proibidos 
na União Europeia e nos Estados Unidos.  
c) Incorreta. Os limites técnicos da agricultura brasileira valem tanto 
para a agricultura familiar quanto para a agricultura patronal. Destaca-
se ainda o fato de que na charge não há nenhuma menção acerca das 
relações de propriedade ou assalariamento no campo.  
d) Incorreta. Não há na charge nenhuma alusão sobre as medidas 
protecionistas (tarifária ou não tarifária), apesar destas serem 
comumente praticada pelos países centrais.  
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e) Incorreta. O monitoramento do uso de agrotóxico é mais rigoroso 
nos países da União Europeia, assim como nos Estados Unidos. Ao 
contrário destes países, o uso de agrotóxicos no Brasil é pouco 
regulado.  
 

 
 

 QUESTÃO 45   
Esse produto percorreu ampla região, desde o Morro da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, no primeiro quartel do século XIX, até o norte do Paraná, 
onde praticamente cessou sua marcha na década de 1970. Nesse 
período, seu percurso deixou marcas significativas na paisagem: vasta 
rede urbana e densa malha ferroviária, solos empobrecidos pela 
erosão, florestas dizimadas e extensivas pastagens, quase sempre de 
baixa produtividade. 

(Jurandyr L. S. Ross. Ecogeografia do Brasil, 2009. Adaptado.) 
 

O excerto refere-se à produção do espaço brasileiro relacionada ao 
ciclo econômico 
 

a) do ouro. 
b) da borracha. 
c) da cana-de-açúcar. 
d) do algodão 
e) do café. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
O texto introdutório desta questão descreve o caminho que a cultura 
do café traçou: sua chegada se deu no estado do Rio de Janeiro, 
sendo que a interiorização se deu ao longo do Vale do Rio Paraíba até 
que encontrasse no oeste paulista e norte do Paraná o Nitossolo, 
(popularmente conhecido como Terra Roxa). Ao longo deste trajeto do 
Rio de Janeiro até o norte do Paraná, a cultura cafeeira causou 
impactos significativos: ao mesmo tempo em que permitiu uma 
melhoria da infraestrutura de transporte e o surgimento de vários 
núcleos urbanos, também causou o desmatamento da Mata Atlântica 
em parte do domínio geomorfológico Mares de Morros e, 
consequentemente, um intenso processo erosivo que tornou grandes 
áreas improdutivas onde a pecuária de baixa produtividade acabou 
sendo implantada em sua substituição. 
a) Incorreta. A atividade aurífera no Brasil ocorreu 
predominantemente em Minas Gerais e em áreas do Centro-Oeste. 
b) Incorreta. O ciclo da Borracha ocorreu na região norte do Brasil, 
principalmente nos estados do Amazonas e Acre.  
c) Incorreta. O ciclo da cana de açúcar ocorreu no litoral do Nordeste 
no século XVI, onde o solo de massapê na região da zona da Mata foi, 
e ainda é, intensamente explorado para fins agrícolas. Atualmente, o 
estado de São Paulo configura-se como grande produtor de cana-de-
acúcar, voltada principalmente para a produção de açúcar e 
biocombustíveis. 
d) Incorreta. O ciclo do algodão se deu onde hoje está o estado do 
Maranhão, cuja produção era voltada para a Inglaterra e utilizada 
como matéria prima das indústrias têxteis. É importante destacar que 
a Guerra de Secessão americana favoreceu a produção do algodão no 
Brasil, uma vez que os estados do sul dos EUA voltaram seus 
esforços para o conflito e que essa dinâmica não possui relação com o 
texto do enunciado. 
e) Correta. O ciclo do café foi um dos mais bem sucedidos na 
evolução geoeconômica do Brasil sendo situado temporal e 
espacialmente no texto apresentado. 
 

 
 

 QUESTÃO 46   
Chão chega perto do céu,  
Quando você levanta a cabeça e tira o chapéu. 
 

Chão cabe na minha mão,  
O pequeno latifúndio do seu coração. 
 

Chão quando quer descer,  
Faz uma ladeira. 
 

Chão quando quer crescer,  
Vira cordilheira. 
 

Chão segue debaixo do mar,  
O assoalho do planeta e do terceiro andar. 
 

Chão onde a vista alcançar,  
Todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar. 
 

Chão quando quer sumir,  
Se esconde num buraco. 
 

Chão se quer sacudir,  

Vira um terremoto. 
 

O chão quando foge dos pés,  
Tudo perde a gravidade,  
Então ficaremos só nós,  
A um palmo do chão da cidade. 

(www.lenine.com.br. Adaptado.) 
A quarta estrofe da canção faz alusão ao processo tectônico 
denominado 
a) lixiviação. 
b) ablação. 
c) orogênese. 
d) diagênese. 
e) assoreamento. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
A quarta estrofe sugerida como excerto no enunciado é  
“Chão quando quer crescer, Vira cordilheira.” 
Este trecho sugere a formação de montanhas/cordilheiras e tal 
processo está associado a movimentação tectônica horizontal e 
convergente (placas movimentando-se em sentido de colisão). Tal 
movimento é traduzido na ciência geológica por orogênese 
(movimentação horizontal das placas tectônicas). A força geradora 
deste movimento das placas tectônicas é o processo de convecção do 
manto terrestre conduzido por diferenças de temperatura, densidade e 
pressão no interior do planeta. A orogênese pode ser convergente 
(quando duas placas estão em rota de colisão), divergente (quando as 
placas tectônicas se afastam) e transformante e/ou conservativo 
(quando as placas deslizam lateralmente gerando também atrito). As 
grandes cordilheiras se formam a partir do impacto entre as placas 
que causa dobras e enrugamento. Tal fato é assim derivado do 
movimento orogênico convergente. 
a) Incorreta. Lixiviação é o processo de retirada de nutrientes do solo 
pela ação da água e não possui relação com movimentos tectônicos. 
b) Incorreta. Ablação é o processo de degelo e consequente 
movimentação de geleiras que gera por atrito o desgaste das rochas 
em sua base. 
c) Correta. Orogênese é o movimento/força horizontal das placas que, 
quando é convergente, gera impactos e consequente formação de 
cordilheiras modernas. 
d) Incorreta. Diagênese é o conjunto de mudanças que os sedimentos 
sofrem após a deposição (principalmente cimentação e 
metamorfismo), sendo, portanto, um fator externo que não possui 
vínculo com tectonismo. 
e) Incorreta. Assoreamento é o processo de ‘entupimento’ dos leitos 
de mananciais e cursos hídricos causado principalmente pela 
deposição de sedimentos. Assim, não se relaciona com o fato descrito 
na questão. 
 

 
 

 QUESTÃO 47   
   

Chão chega perto do céu, 
Quando você levanta a cabeça e tira o chapéu. 
 

Chão cabe na minha mão, 
O pequeno latifúndio do seu coração. 
 

Chão quando quer descer, 
Faz uma ladeira. 
 

Chão quando quer crescer, 
Vira cordilheira. 
 

Chão segue debaixo do mar, 
O assoalho do planeta e do terceiro andar. 
 

Chão onde a vista alcançar, 
Todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar. 
 

Chão quando quer sumir, 
Se esconde num buraco. 
 

Chão se quer sacudir, 
Vira um terremoto. 
 

O chão quando foge dos pés, 
Tudo perde a gravidade, 
 

Então ficaremos só nós, 
A um palmo do chão da cidade. 

(www.lenine.com.br. Adaptado.) 
 

O termo “terremoto”, presente na oitava estrofe da canção, é definido 
como 
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a) propagação de ondas mecânicas na crosta derivadas da ruptura de 
rochas submetidas a esforços tectônicos. 
b) liberação de energia na crosta produzida pelo atrito entre placas 
tectônicas identificadas em margens continentais passivas. 
c) geração de vibrações sísmicas na crosta produzidas pelo mergulho 
de placa continental sob a placa oceânica ao longo do plano de 
subducção. 
d) acumulação de tensões na crosta derivadas do desgaste mecânico 
de rochas sob a ação de forças exógenas. 
e) efusão de material magmático na crosta ejetado de conduto 
cilíndrico identificado em faixas de estabilidade tectônica. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
O processo tectônico de gênese das feições modernas de relevo está 
associado a movimentação tectônica horizontal das placas. Na 
geomorfologia, tal movimento é traduzido por orogênese. A força por 
detrás deste movimento é o processo de convecção do manto 
planetário conduzido por diferenças de temperatura, densidade e 
pressão no magma. A orogênese pode ser convergente (quando duas 
placas estão em rota de colisão), divergente (quando as placas 
tectônicas se afastam) e transformante e/ou conservativo (quando as 
placas deslizam lateralmente gerando também atrito). Tais 
movimentos (principalmente o convergente) geram muita pressão e 
energia sobre as placas tectônicas. Quando as colisões convergentes 
se tornam intensas as placas tectônicas chegam a se partir, enrugar, 
dobrar e até mesmo derreter no ponto de colisão. A energia liberada 
se propaga sob a forma de ondas mecânicas pela crosta sob a forma 
de terremotos. 
a) Correta. Como foi dito no texto acima, a propagação de ondas 
mecânicas na crosta (terremotos) são sim derivadas do impacto 
orogênico convergente que, entre outras consequências, causam a 
ruptura de rochas submetidas a tais movimentos tectônicos.  
b) Incorreta. A alternativa está quase toda correta e coerente. Porém, 
a última palavra traz o erro da sentença, pois o termo ‘Margens 
continentais passivas’ sugere movimentação divergente das placas 
(afastamento), o que reduz a zero a possibilidade de impactos 
tectônicos e atrito entre placas, que são os elementos causadores dos 
terremotos.  
c) Incorreta. A alternativa estaria correta se invertêssemos a 
movimentação de mergulho na subducção (encontro de placas). A 
sentença diz que o terremoto seria gerado pela liberação de energia 
quando a placa continental mergulhasse sob a placa oceânica. Na 
prática o que acontece é o inverso, ou seja, a placa oceânica 
mergulha sob a placa continental. 
d) Incorreta. As forças exógenas (forças externas de erosão) não 
produzem energia suficiente para produzir vibrações nas tectônicas. 
e) Incorreta. A explicação: ‘efusão de material magmático na crosta 
ejetado de conduto cilíndrico’ resume as características encontradas 
em um vulcão e em nada remete a terremotos. Os vulcões são 
elementos também associados a processos geológicos tectônicos. É 
fato também que podem ser identificados em faixas de estabilidade 
tectônica (centros de placas), porém, é mais comum se formarem nos 
limites tectônicos. 
 

 
 

 QUESTÃO 48   
O cerrado brasileiro é conhecido como o “berço das águas” da 
América do Sul, pois abastece as grandes bacias hidrográficas e 
reservatórios de água doce do continente. 

 
(http://semcerrado.org.br. Adaptado.) 

 

Considerando o conhecimento sobre as águas subterrâneas, a área 
destacada na figura corresponde ao Sistema Aquífero 
 

a) Guarani, formado por rochas permeáveis da Bacia Sedimentar do 
Paraná. 
b) Urucuia, associado às rochas sedimentares do Escudo das 
Guianas. 
c) Cabeças, constituído por rochas ígneas da Bacia Sedimentar do 
Parnaíba. 
d) Guarani, constituído por rochas metamorfizadas do Escudo 
Atlântico. 
e) Urucuia, formado por rochas basálticas do Cráton do São 
Francisco. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correta. O Aquífero Guarani, representado no mapa da questão, é 
um corpo hídrico subterrâneo que abrange os territórios de: Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai e possui, segundo o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), área de 1.087.000 km² e aproximadamente 
37.000 km³ de volume d’água armazenado. Localiza-se na Bacia 
Sedimentar do Paraná e possui estrutura complexa sendo considerado 
um aquífero do tipo regional confinado, uma vez que há áreas de 
confinamento (90% de sua área está recoberta por derrames de lavas 
basálticas) e áreas de recarga direta localizadas nas bordas da bacia 
em faixas alongadas de rochas sedimentares que afloram à superfície. 
b) Incorreta. O aquífero Urucuia (Figura 1) localiza-se 
predominantemente na porção oeste do estado da Bahia com uma 
área estimada de 12 milhões de hectares e é formado por depósitos 
sedimentares areníticos, sendo incorreto associá-lo ao Escudo das 
Guianas, localizado na região Norte do país e com formações 
geológicas cristalinas. 

 
Figura 1: Área do Aquífero Urucuia. Fonte: Agência Nacional das Águas. Disponível 

em: http://secom.to.gov.br/noticia/151820/. 
c) Incorreta. O sistema aquífero Cabeças localiza-se realmente na 
Bacia Sedimentar do Parnaíba, no Nordeste brasileiro, onde ocorrem 
os climas semiárido com presença da Caatinga (Sertão, área mais 
seca do país) e tropical, com ocorrência da Mata dos Cocais (Meio-
norte, transição para a Amazônia). Isso difere das informações 
descritas no enunciado da questão e, portanto, o que invalida essa 
alternativa. 
d) Incorreta. Como explicado na alternativa A, o aquífero Guarani 
localiza-se na Bacia Sedimentar do Paraná e não no Escudo Atlântico, 
que está situado mais a leste no território brasileiro, como demonstra a 
Figura 1. 

 
Figura 1: Estrutura geológica do Brasil. Fonte: IBGE, Atlas do Brasil, 1966. 

e) Incorreta. Como já mencionado, o aquífero Urucuia possui 
estrutura predominantemente sedimentar e não cristalina como o 
cráton Sanfranciscano. 
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 QUESTÃO 49   
Leia o fragmento do romance O orfanato da srta. Peregrine para 
crianças peculiares, de Ranson Riggs, e analise o mapa. 
 

Apesar dos avisos e até das ameaças do conselho, no verão 
de 1908 meus irmãos e centenas de outros membros dessa facção 
renegada, todos traidores, viajaram para a tundra siberiana para levar 
a cabo seu experimento odioso. Escolheram uma velha fenda sem 
nome, que estava havia séculos sem uso. 

(O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares, 2015. Adaptado.) 
 
 

 
 
 

O bioma mencionado no fragmento está representado no mapa pelo 
número 
 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 1 

 
 

Resolução  Alternativa B 
a) Incorreto. A região do número 2 é de clima tropical – nesta área 
existem basicamente dois biomas: as Savanas e as Florestas 
Tropicais Latifoliadas.  
b) Correta. A Tundra Siberiana, como o próprio nome diz, localiza-se 
na Sibéria. No mapa, o número 3 está exatamente na porção norte da 
Sibéria, região de clima frio ou subpolar com precipitações em forma 
de neve, temperaturas negativas na maior parte do ano e um curto 
período de temperaturas positivas. A Tundra é um bioma adaptado a 
essas condições, com formação de plantas rasteiras e musgos que 
são evidenciadas na paisagem durante a estação mais quente. 
c) Incorreta. Na região onde está o número 4, localizam-se as 
pradarias ou campos. A presença de um relevo de planície ao longo 
da bacia do Mississipi associado ao clima temperado continental cria 
as condições necessárias para o desenvolvimento desse bioma ali. 
d) Incorreta. O número 5 localiza-se no interior da Austrália, região 
marcada por climas áridos e semiáridos decorrentes das áreas de alta 
pressão conhecidas como altas subtropicais (Figura 1) bem como da 
atuação da corrente Oeste Australiana que impede a chegada do ar 
úmido na Austrália.  
 

 
Figura 1: Disponível em: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap8/cap8-2.html 

e) Incorreta. A região 1 encontra-se entre a região central e costeira 
do Brasil. Essas áreas de clima tropical típico e tropical úmido 
apresentam respectivamente dois biomas: o Cerrado e a Mata 
Atlântica.  
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 50   

 
 

A figura ilustra a alteração na distribuição das__________ como 
resultado de três décadas de desmatamento em certo setor da 
Floresta Amazônica. O “deslocamento” desse tipo de precipitação é 
um efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, que 
promovem a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas 
desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como 
consequência ____________na região. 
 

(Jaya Khanna et al. “Regional dry-season climate  
 changes due to three decades of Amazonian deforestation”.  

 Nature Climate Change, março de 2017. Adaptado.) 
 

As lacunas do texto devem ser preenchidas por 
 

a) chuvas frontais – o aumento na frequência de incêndios 
b) chuvas orográficas – o empobrecimento do solo. 
c) chuvas convectivas – a manutenção dos serviços ecológicos. 
d) chuvas convectivas – a redução da produtividade agrícola. 
e) chuvas frontais – a diminuição da evapotranspiração. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. As imagens mostram chuvas convectivas, formadas pela 
convecção do ar, ou seja, aquecimento da superfície que promove 
evaporação, acúmulo de vapor d’água na atmosfera e posterior 
precipitação. Isso ocorre em dois períodos distintos, revelando um 
deslocamento do processo convectivo derivado do desmatamento da 
floresta amazônica. Por isso, quando a alternativa apresenta chuvas 
frontais ela traz informação errônea, pois estas são formadas pelo 
encontro de duas massas de ar com características distintas e não 
pela convecção do ar. 
b) Incorreta. O relevo apresentado na imagem é plano, mas a 
alternativa afirma ser chuva orográfica que é fundamentalmente 
gerada pela subida de massas de ar úmidas em encostas de relevo, 
por isso a alternativa apresenta informação errônea. 
c) Incorreta. As imagens nos mostram o processo de chuvas 
convectivas, elemento correto da alternativa. Porém, quando a 
resposta sugere “a manutenção dos serviços ecológicos” o que vemos 
nas imagens é o desmatamento, e não a permanência da floresta na 
paisagem. 
d) Correta. De fato as chuvas esquematizadas na imagem do 
enunciado são chuvas convectivas e com o desmatamento há 
alteração do ciclo hidrológico, aumenta-se a erosão e a lixiviação do 
solo (perda de nutrientes), causando a redução da produtividade 
agrícola. 
e) Incorreta. Como já descrito na alternativa A, as imagens abordam o 
processo de chuvas convectivas e não a chegada de massas de ar 
ocasionando as chuvas frontais. Por isso, a alternativa está incorreta. 
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 QUESTÃO 51   
Texto 1 

 

A água sai de Cabrobó  
Parnamirim, Salgueiro  
Até Jati  
Deixe o rio desaguar doutor 
Pra acabar Com o sofrimento daqui 
 

O São Francisco  
Com sua transposição  
No meu Nordeste  
O progresso vai chegar  
[...]  
Na contramão  
O meu sertão não vai ficar  

 
(Aracílio Araújo. “Deixe o rio desaguar”. www.letras.mus.br.)  

 

Texto 2 
 

Os vazanteiros, que fazem horticultura no leito dos rios que perdem 
fluxo durante o ano, serão os primeiros a serem totalmente 
prejudicados. Mas os técnicos insensíveis dirão com enfado: “a cultura 
de vazante já era”, postergando a realocação dos heróis que 
abastecem as feiras dos sertões. A eles se deve conceder a prioridade 
em relação aos espaços irrigáveis a serem implantados com a 
transposição. De imediato, porém, serão os proprietários absenteístas1 
da beira alta e colinas sertanejas que terão água disponível para o 
gado, o que agregará ainda mais valor às suas terras.  

(Aziz N. Ab’Sáber. “A quem serve a transposição das águas do São Francisco?”. Carta Capital, 
22.03.2011. Adaptado.)  

 
1absenteísmo: sistema de exploração da terra em que o proprietário confia sua administração a 

intermediários, empreiteiros, rendeiros ou feitores.  
 

As perspectivas expressas nos textos 1 e 2 podem ser associadas, 
respectivamente, aos seguintes impactos ambientais provenientes da 
transposição das águas do Rio São Francisco: 
 

a) aumento da demanda por serviços de saúde e valorização de sítios 
arqueológicos. 
b) desmobilização da mão de obra e degradação de terras 
potencialmente férteis. 
c) redução da oferta hídrica e aumento do potencial energético na 
hidrelétrica de Xingó. 
d) dinamização da economia regional e especulação imobiliária em 
áreas agricultáveis. 
e) diminuição da recarga dos aquíferos e decréscimo da emigração da 
região. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
a) Incorreta. A possibilidade de aumento na demanda por serviços de 
saúde existe, porém, ela dependeria de um aumento demográfico ou 
dos núcleos urbanos. Deste modo, não é certo que isso aconteceria e 
o primeiro excerto não faz alusão a isso. Não há no excerto 2 
nenhuma menção aos sítios arqueológicos presentes ao longo do Rio 
São Francisco, mas sim menção às “comunidades tradicionais” como 
os vazanteiros.  
b) Incorreta. No excerto 1, não há nenhuma referência à mobilização 
ou não da mão de obra. Sabe-se, no entanto, que a transposição em 
si gerou um número elevado de empregos diretos e indiretos e que 
grande parte dessas pessoas ficarão desempregadas após a 
conclusão total da obra.  
c) Incorreta. A transposição do Rio São Francisco é uma obra que 
tem por objetivo primordial levar água para as áreas mais prejudicadas 
pelas secas do nordeste, embora existam polêmicas relacionadas aos 
impactos socioambientais gerados pela obra. 
d) Correta. Um dos objetivos da obra de transposição e também fator 
de destaque previsto pelo EIA RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental) é justamente o maior dinamismo 
econômico das áreas que receberão as águas do Rio São Francisco. 
Tal aspecto é demonstrado quando, no excerto 1, diz-se que “O 
progresso vai chegar”. Porém, como o conceito de progresso é muito 
relativo, impactos como a especulação fundiária também podem 
acontecer, tal aspecto aparece no texto 2 quando se afirma que as 
terras da “beira alta e colinas sertanejas terão água disponível para o 
gado, o que agregará ainda mais valor às suas terras”. 
e) Incorreta. O texto 1 não faz nenhuma alusão a possibilidade de 
aumento da recarga de aquífero. Fato é que apesar dos autores do 
projeto argumentarem que haveria um aumento da recarga dos 
aquíferos, o EIA RIMA previu justamente o contrário:  

Outro suposto impacto positivo do projeto, o 
aumento da recarga fluvial dos aquíferos (impacto 40), 
possivelmente não ocorrerá de acordo com a previsão da 
equipe que desenvolveu o EIA/Rima. Isso porque a infiltração 
se dará especificamente nos reservatórios que serão 
construídos e ao longo dos trechos de leito natural dos rios 
receptores das águas do São Francisco. Os açudes previstos 
no projeto serão construídos em terrenos de embasamento 
cristalino, constituído por rochas pouco permeáveis e que 
acumulam águas em fraturamentos, formando aquíferos 
limitados e pontuais. 

Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). Disponível 
em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1418/1/TD_1577.pdf. 

Destaca-se ainda que a redução ou não da emigração depende do 
dinamismo econômico da região e das consequências sociais geradas 
por esse dinamismo, caso a transposição beneficie apenas os grandes 
fazendeiros, latifundiários e as oligarquias políticas tradicionais da 
região haveria a permanência da pobreza  e a emigração continuaria 
como está. 
 

 
 

 QUESTÃO 52   
Chancelado na cidade de mesmo nome no Canadá em 1987, o 
Protocolo de Montreal completa 30 anos em 2017. Esse tratado é 
considerado um dos mais bem sucedidos da história, prescrevendo 
obrigações aos 197 países signatários em conformidade com o 
princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas à luz 
das diversas circunstâncias nacionais.  
 

(https://nacoesunidas.org. Adaptado.) 
 

O protocolo evidenciado no excerto estabelece metas para 
 

a) contenção dos fatores que contribuem para o processo de 
desertificação, o qual é derivado do manejo inadequado dos recursos 
naturais nos espaços subtropicais úmidos. 
b) proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso 
seguros dos organismos vivos modificados, resultantes da 
biotecnologia moderna. 
c) eliminação das substâncias prejudiciais à camada de ozônio, a qual 
funciona como um filtro ao redor do planeta, que protege os seres 
vivos dos raios ultravioleta. 
d) erradicação do conhecimento das comunidades locais e populações 
indígenas sobre a utilização sustentável da diversidade biológica. 
e) redução das emissões de gases de efeito estufa mediante o 
incentivo de atividades do 2º setor que promovam a degradação 
florestal. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
O Protocolo ou Tratado de Montreal foi assinado no dia 16 de 
setembro de 1987, porém, somente entrou em vigor em 1 de janeiro 
de 1989. O acordo visava regulamentar a emissão de efluentes 
buscando inibir e eliminar a emissão de gases que pudessem reagir 
com o ozônio (O3) gerando assim o empobrecimento da camada 
protetora refletora de raios ultra violetas do sol formada principalmente 
por esse gás. A principal família de gases limitados pelo acordo foi a 
dos Clorofluorcarbonos (CFCs). 
a) Incorreta. A desertificação é um processo de redução da umidade 
disponível em determinado bioma devido a alterações naturais e, 
principalmente, antrópicas relacionadas ao uso inadequado dos 
recursos hídricos, solos e biota. Segundo o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), a Convenção das Nações Unidas para o Combate à 
Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas - UNCCD (sigla em 
Inglês) foi criada no âmbito da ECO92, conferência ambiental 
realizada no Rio de Janeiro em 1992 que reuniu os Estados-membros 
da ONU para debater os problemas ambientais da atualidade. Assim, 
a alternativa não condiz com o que se explicita no texto do enunciado. 
b) Incorreta. O protocolo que regulamente a transferência, 
manipulação e uso dos organismos vivos modificados (OGMs) é o 
protocolo de Cartagena, assinado em 15 de maio de 2000 em 
Montreal no Canadá. Porém, era pra ter sido firmado um ano antes em 
Cartagena (Colômbia) de onde deriva seu nome. O protocolo entrou 
em vigor em setembro de 2003. Ele é Nomeado Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança, fato que invalida a alternativa. 
c) Correta. De fato a alternativa que fala sobre o Protocolo de 
Montreal definiu a eliminação das substâncias prejudiciais à camada 
de ozônio, levando assim a uma ação humana mais coerente com o 
principal mecanismo de proteção que o planeta tem contra a ação 
prejudicial raios ultravioleta. 
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d) Incorreta. Tal medida proposta na alternativa não condiz com os 
princípios do desenvolvimento sustentável defendido pela ONU, 
tampouco integraria ao gerenciamento e uso adequado dos recursos 
naturais as comunidades nativas que tanto dependem dessa dinâmica 
para sua sobrevivência. 
e) Incorreta. A alternativa é incoerente, pois propõe a redução das 
emissões de gases de efeito estufa a partir de desmatamentos, o que 
notoriamente é uma forma de emissão de gases pró efeito estufa. 
 

 
 

 QUESTÃO 53   
No encerramento da temporada regular 2015-2016 da liga americana 
de basquete, o ídolo do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, despediu-
se das quadras numa partida diante do Utah Jazz. O jogo foi realizado 
na Califórnia, que fica no fuso horário 120º oeste, no dia 13.04.2016 
às 19h30 (horário local).  

(http://sportv.globo.com. Adaptado.)  
Ciente de que os EUA utilizavam o horário de verão, a última atuação 
do atleta foi transmitida ao vivo às 
a) 01h30 do dia 14.04.2016 para o arquipélago Fernando de Noronha. 
b) 22h30 do dia 13.04.2016 para o estado do Acre. 
c) 21h30 do dia 13.04.2016 para a capital do Amazonas. 
d) 00h30 do dia 14.04.2016 para o Distrito Federal. 
e) 23h30 do dia 13.04.2016 para a cidade de São Paulo. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
Para resolver a questão o vestibulando deveria ter a seguinte noção 
espacial: 
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  Horas aumentam para leste 
Obs.: Deve-se considerar que o fuso da Califórnia, por estar em 
horário de Verão, avança 1 hora sincronizando-se com o fuso do 
meridiano 105°. Já São Paulo está no mesmo fuso de Brasília, 
portanto, após esse raciocínio a única resposta viável seria a 
alternativa E. 
 

 
 

 QUESTÃO 54   
Hajime Narukawa, arquiteto japonês, desenvolveu uma projeção 
cartográfica mediante a modelagem de poliedros. Denominada de 
Authagraph, a sua proposta permite a representação da superfície 
terrestre em um plano retangular sem lacunas, mantendo de modo 
substancial a área e a forma de todos os oceanos e continentes, 
incluindo a Antártida, que foi negligenciada em muitos mapas. 

(www.authagraph.com. Adaptado.) 
Considerando conhecimentos sobre cartografia, assinale a alternativa 
que apresenta o planisfério elaborado com base na projeção descrita 
no excerto. 
a)  

 

(www.brilliantmaps.com) 
b)  

 
(www.dailymail.com.uk) 

c)  

 
(http://map-projections.net) 

d)  

 
(www.theguardian.com) 

e)  

 
(www.bbc.com) 

 
 

Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. Claramente a projeção de Fuller da Terra não está 
representada de forma retangular, além disso, possui lacunas, o que 
contradiz o texto introdutório da questão.  
b) Incorreta. A projeção cilíndrica conforme de Mercator apresenta 
distorções nas áreas dos continentes que aumentam à medida em que 
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as latitudes aumentam, o que não condiz com a manutenção da área 
mencionada no texto. 
c) Incorreta. A projeção cilíndrica de Robinson não se apresenta em 
formato retangular. Além disso, essa projeção, assim como a de Gall 
Peters e a projeção de Mercator, negligencia a Antártica mostrando-a 
de maneira distorcida.  
d) Incorreta. A projeção cilíndrica equivalente de Gall-Peters 
apresenta distorções expressivas nas formas dos continentes. Além 
disso, essa projeção negligencia a Antártica representando-a muito 
distorcida.  
e) Correta. Como dito no texto introdutório essa projeção, inspirada no 
origami (arte milenar japonesa), representa a Terra em um plano 
retangular e apresenta as formas e áreas dos oceanos e continentes 
muito próximas da realidade. 
 

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 
 

 
 QUESTÃO 55   

Sou imperfeito, logo existo. Sustento que o ser ou é carência ou não é 
nada. Sustento que uma pessoa com deficiência intelectual é um ser 
com carências e imperfeições. Sustento que eu, você e ele somos 
seres com carências e imperfeições. Portanto, concluo que nós, os 
seres humanos, pelo fato de existir, somos – TODOS – incapazes e 
capazes intelectualmente. A diferença entre um autista severo e eu é o 
grau de carência, não a diferença entre o que somos. A “razão 
alterada” é um tipo de racionalidade diferenciada que considera as 
pessoas como seres únicos e não categorizados em padrões sociais 
que agrupam as pessoas por níveis, índices ou coeficientes. 

(Chema Sánchez Alcón. “Crítica de la razón alterada”. http://losojosdehipatia.com.es, 30.10.2016. 
Adaptado.) 

 

De acordo com o texto, “razão alterada” é 
a) um conceito filosófico destinado a criticar a valorização da diferença 
no campo intelectual. 
b) uma racionalidade tradicional voltada à pesquisa filosófica do ser 
como entidade metafísica. 
c) um conceito científico empregado para legitimar padrões de 
normalidade com base na biologia. 
d) uma metodologia científica que expressa a diferença entre seres 
humanos com base no coeficiente intelectual. 
e) um tipo de racionalidade contestadora de padrões sociais e dotada 
de pretensões universalistas. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
a) Incorreta. O conceito apresentado de “razão alterada” valoriza as 
diferenças, como fica claro no trecho “a “razão alterada” é um tipo de 
racionalidade diferenciada que considera as pessoas como seres 
únicos e não categorizados em padrões sociais”. 
b) Incorreta. A racionalidade apresentada como razão alterada não 
está voltada para a pesquisa filosófica do ser como entidade 
metafísica, ou seja, geral e definido pela própria existência, mas sim 
como uma perspectiva que busca entender cada ser humano como 
único. 
c) Incorreta. O conceito de razão alterada apresentado questiona o 
enquadramento de indivíduos em padrões de normalidade em geral.  
d) Incorreta. A invenção do conceito de razão alterada tem como 
objetivo contestar “padrões sociais que agrupam as pessoas por 
níveis, índices ou coeficientes”, o que inclui, portanto, o coeficiente 
intelectual. 
e) Correta. Ao afirmar que não há diferenças significativas entre o que 
é uma pessoa com deficiências intelectuais ou outra como o autor ou o 
leitor, afirmando que todos se caracterizam por ter carências e 
imperfeições, sendo diferente apenas o grau de carência, o autor 
implode os padrões sociais que entendem pessoas com deficiência 
como seres diferentes por definição dos outros seres humanos. Ao 
propor que todos são ao mesmo tempo capazes e incapazes 
intelectualmente, o autor traça um preceito que visa ser universal, ou 
seja, falar de todos os seres humanos. 
 

 
 

 QUESTÃO 56   
De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material 
ou físico, um produto do funcionamento cerebral. De outro lado, de 
acordo com as visões não materialistas, a mente é algo diferente do 
cérebro, podendo existir além dele. Ambas as posições estão 
enraizadas em uma longa tradição filosófica, que remonta pelo menos 
à Grécia Antiga. Assim, enquanto Demócrito defendia a ideia de que 
tudo é composto de átomos e todo pensamento é causado por seus 

movimentos físicos, Platão insistia que o intelecto humano é imaterial 
e que a alma sobrevive à morte do corpo.  

(Alexander Moreira-Almeida e Saulo de F. Araujo.  
 “O cérebro produz a mente?: um levantamento da  opinião de psiquiatras”. www.archivespsy.com, 

2015.) 
A partir das informações e das relações presentes no texto, conclui-se 
que 
a) o progresso da neurociência estabeleceu provas objetivas para 
resolver um debate originalmente filosófico. 
b) a dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes 
como separação entre pensamento e extensão. 
c) os argumentos materialistas resgatam a metafísica platônica, 
favorecendo hipóteses de natureza espiritualista. 
d) o pensamento de Santo Agostinho se baseou em hipóteses 
empiristas análogas às do materialismo. 
e) a hipótese da independência da mente em relação ao cérebro teve 
origem no método científico. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
a) Incorreta. O texto é extraído de um artigo cujo título indica tratar-se 
de um levantamento da opinião de psiquiatras a respeito da 
materialidade da mente, e afirma explicitamente que entre eles 
existem os materialistas e os não-materialistas. Assim, não se pode 
afirmar a partir do texto, como pede o enunciado, que a neurociência 
contemporânea tenha resolvido a questão através de provas objetivas.  
b) Correta. Descartes diferencia a res cogitans (substância pensante, 
e na, alternativa, pensamento) da res extensa (substância extensa, e 
na alternativa, extensão). A res extensa caracteriza-se pela sua 
extensão, ou seja pelo lugar que ocupa no espaço, em quantidade, 
forma e movimento, e por isso pode ser medida e entendida de forma 
mecanicista – corresponderia, na associação feita pela questão, ao 
corpo. A res cogitans tem como principal atributo o pensamento, 
sendo portanto imaterial e não estando restrita ao corpo – 
corresponderia, na questão, à ideia de mente. Para Descartes, o ser 
humano seria a unidade entre a res extensa e a res cogitans, e esta 
dualidade entre corpo e mente, portanto, parte de nossa constituição. 
c) Incorreta. Segundo o próprio texto, Platão “insistia que o intelecto 
humano é imaterial e que a alma sobrevive à morte do corpo”, o que é 
incompatível com a perspectiva materialista mostrada no texto, para 
quem “a mente é um processo material ou físico, um produto do 
funcionamento do cérebro”. 
d) Incorreta. O pensamento de Santo Agostinho parte de uma 
retomada do pensamento de Platão, distanciando-se em muito de 
qualquer bases empírica e também do materialismo como descrito 
pelo enunciado. 
e) Incorreta. O texto afirma que a hipótese de independência da 
mente em relação ao corpo (e, portanto, em relação ao cérebro) tem 
origem muito antes da invenção histórica do método científico pela 
modernidade, mais especificamente na Grécia Antiga, citando como 
exemplo o pensamento de Platão. 
 

 
 

 QUESTÃO 57   
Texto 1 

 
Victor Frankl descrevia o fanático por dois traços essenciais: 

a absorção da própria individualidade na ideologia coletiva e o 
desprezo pela individualidade alheia. “Individualidade” é a combinação 
singular de fatores que faz de cada ser humano um exemplar único e 
insubstituível. O que o fanático nega aos demais seres humanos é o 
direito de definir-se nos seus próprios termos. Só valem os termos 
dele. Para ele, em suma, você não existe como indivíduo real e 
independente. Só existe como tipo: “amigo” ou “inimigo”. Uma vez 
definido como “inimigo”, você se torna, para todos os fins, idêntico e 
indiscernível de todos os demais “inimigos”, por mais estranhos e 
repelentes que você próprio os julgue. 

(Olavo de Carvalho. O mínimo que você  precisa saber para não ser um idiota, 2013. 
Adaptado.) 

 
Texto 2 

 
É necessário questionar a função de amparo identitário de 

todas as formas de organização de massas – partidos, igrejas, 
sindicatos – independente de seu objetivo político manifesto, de 
esquerda ou de direita. Não é descabido supor que qualquer 
organização de massas tenha o potencial de favorecer em seus 
membros a adesão à identidade de vítimas, sendo um sério obstáculo 
à luta pela autonomia e pela liberdade de seus membros. 

(Maria Rita Kehl. Ressentimento, 2015. Adaptado.) 
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Os dois textos 
a) concordam que o pertencimento ideológico de direita é critério 
exclusivo para definir o fanatismo político. 
b) sustentam que a união dos oprimidos em organizações de massa é 
mais importante que a individualidade. 
c) utilizam os conceitos de fanatismo e de identidade coletiva para 
questionar o irracionalismo. 
d) defendem a importância de diferenças claras entre amigos e 
inimigos no campo da política. 
e) apresentam argumentos favoráveis a ideias e comportamentos 
totalitários no campo da política. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
a) Incorreta. O texto 2 não fala de fanatismo, mas de identidade, e 
coloca de forma explícita que as questões que observa são 
verificáveis à esquerda e à direita do espectro político. 
b) Incorreta. Pelo contrário, os dois textos afirmam a importância da 
individualidade.   
c) Correta. O texto 1 aponta o que chama de “fanatismo” como causa 
para atitudes irracionais. O texto 2 contém a ideia de que qualquer 
“organização de massas” favorece que seus membros se entendam 
como vítimas, o que também se aproximaria de uma postura irracional.  
d) Incorreta. O texto 1 critica a postura de dividir os indivíduos entre 
“amigos” e “inimigos” na política. 
e) Incorreta. Ambos os textos discorrem sobre política, e apontam de 
forma crítica para o perigo representado pela atitude de tratar os 
indivíduos de maneira a desconsiderar suas diferenças e autonomia, o 
que é incompatível com uma defesa do comportamento totalitário. 
 

 
 

 QUESTÃO 58   
A mídia é estética porque o seu poder de convencimento, a 

sua força de verdade e autoridade, passa por categorias do 
entendimento humano que estão pautadas na sensibilidade, e não na 
racionalidade. A mídia nos influencia por imagens, e não por 
argumentos. Se a propaganda de um carro nos promete o dom da 
liberdade absoluta e não o entrega, a propaganda política não vai ser 
mais cuidadosa na entrega de suas promessas simbólicas, mesmo 
porque ela se alimenta das mesmas categorias de discurso 
messiânico que a religião, outra grande área de venda de castelos no 
ar.  

(Francisco Fianco. “O desespero de pensar a política na sociedade do 
espetáculo”. http://revistacult.uol.com.br, 11.01.2017. Adaptado.) 

 
Considerando o texto, a integração entre os meios de comunicação de 
massa e o universo da política apresenta como implicação  
a) a redução da discussão política aos padrões da propaganda e do 
marketing. 
b) o apelo a recursos intelectuais superiores de interpretação da 
realidade. 
c) a ampliação concreta dos horizontes de liberdade na sociedade de 
massas. 
d) a mobilização de recursos simbólicos ampliadores da racionalidade. 
e) o fortalecimento das instituições democráticas e dos direitos de 
cidadania. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
a) Correta. O texto afirma que, uma vez que o universo da política 
esteja integrado aos meios de comunicação de massa, ele passa a 
estar sujeito aos mesmo mecanismos de apelo que são utilizados 
nestes meios. Desta forma, passa a importar mais o convencimento da 
sensibilidade, e a formação de imagens sedutoras, que dialogam com 
desejos íntimos e por vezes não formulados racionalmente, do que o 
que acontece na realidade prática, o que é típico do universo da 
publicidade. 
b) Incorreta. O texto apresenta uma dimensão de irracionalidade da 
política, especialmente no que diz respeito à importância que a 
propaganda ganha. Tal diagnóstico é incompatível com uma 
percepção que a relação entre os meios de comunicação e a política 
implique um apelo a recursos intelectuais superiores de interpretação 
da realidade. Ele afirma, ao contrário, que ocorre uma extrema 
simplificação do debate político, que passa a se dirigir à sensibilidade, 
e não à razão. 
c) Incorreta. No panorama apresentado pelo texto, não há referência 
a perspectivas de ampliação da liberdade. 
d) Incorreta. O texto sustenta que “a mídia nos influencia por 
imagens, e não por argumentos”, e que o convencimento da mídia se 
daria através da sensibilidade, não da racionalidade. Assim, seguindo 
a perspectiva apresentada pelo texto, a integração da lógica da mídia 

ao universo da política não pode implicar em ampliação da 
racionalidade, mas sim numa retração dela.  
e) Incorreta. Ao invés de fortalecimento da democracia e dos direitos 
de cidadania, o texto apresenta um panorama em que a política se 
preocupa cada vez menos com o que entrega na realidade, e cada vez 
mais com o apelo ilusório de suas propostas. 
 

 
 

 QUESTÃO 59   
Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a 

ideia que têm das coisas e não com as coisas em si. Seria grande 
passo, em alívio da nossa miserável condição, se se provasse que 
isso é uma verdade absoluta. Pois se o mal só tem acesso em nós 
porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder não o 
levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Por que atribuir à 
doença, à indigência, ao desprezo um gosto ácido e mau se o 
podemos modificar? Pois o destino apenas suscita o incidente; a nós é 
que cabe determinar a qualidade de seus efeitos. 

(Michel de Montaigne. Ensaios, 2000. Adaptado.) 
De acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o mal 
a) resulta da queda humana de um estado original de bem-
aventurança e harmonia geral do Universo. 
b) representa uma oposição de natureza metafísica, que não está 
sujeita a relativismos existenciais. 
c) depende do conhecimento do mundo como realidade em si mesma, 
independente dos julgamentos humanos. 
d) depende sobretudo da qualidade valorativa estabelecida por cada 
indivíduo diante de sua vida. 
e) relaciona-se com uma esfera sagrada cujo conhecimento é 
autorizado somente a sacerdotes religiosos. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
No texto do enunciado, Montaigne afirma que seria um alívio se a ideia 
grega de que “os homens (...) atormentam-se com a ideia que tem das 
coisas e não com as coisas em si” fosse verdade, pois poderíamos 
assim não levar o mal a sério, ou poderíamos colocá-lo “a nosso 
serviço”, ou modificá-lo. Isso porque, para Montaigne, caso a ideia 
grega seja válida, seria possível a nós, seres humanos, não considerar 
mal coisas que de fato consideramos mal (ele cita como exemplos 
doença, indigência, desprezo). Desta maneira, o texto de Montaigne 
apresenta uma ideia do mal (e por consequência lógica, do bem) 
como resultado de uma percepção humana, não como uma realidade 
em si, o que invalida imediatamente a alternativa C, que afirma que o 
julgamento humano não importa na definição de mal e bem. Uma vez 
que o texto apresenta a possibilidade de todas as coisas que 
consideramos mal serem apenas interpretadas como tal, invalidam-se 
também as alternativas A e B, que apresentam explicações que 
pressupõem uma definição exata e objetiva (e verificável da mesma 
forma na realidade por todos) do que seria bem e mal. Na alternativa 
A, bem e mal seriam resultado da queda dos seres humanos ocorrida 
no Velho Testamento, e a alternativa B propõe uma oposição de 
natureza metafísica entre bem e mal, ou seja, existiria algo definido a 
priori como o bem e o mal e ambos seriam opostos. Por sua vez, não 
há nada no texto que refira o mal como algo que deva ser definido por 
sacerdotes, o que invalida a alternativa E. Pelo contrário, o texto 
afirma que quem atribui valores aos incidentes que o destino traz 
somos nós mesmos (“pois o destino apenas suscita o incidente, a nós 
é que cabe determinar a qualidade dos seus efeitos”), de maneira que 
está correta a alternativa D, que menciona a importância da qualidade 
valorativa de cada indivíduo em relação aos acontecimentos da vida.  
 

 
 

 QUESTÃO 60   
Posto que as qualidades que impressionam nossos sentidos 

estão nas próprias coisas, é claro que as ideias produzidas na mente 
entram pelos sentidos. O entendimento não tem o poder de inventar 
ou formar uma única ideia simples na mente que não tenha sido 
recebida pelos sentidos. Gostaria que alguém tentasse imaginar um 
gosto que jamais impressionou seu paladar, ou tentasse formar a ideia 
de um aroma que nunca cheirou. Quando puder fazer isso, concluirei 
também que um cego tem ideias das cores, e um surdo, noções reais 
dos diversos sons.  

(John Locke. Ensaio acerca do entendimento humano, 1991. Adaptado.)  
De acordo com o filósofo, todo conhecimento origina-se 
a) da experiência com os objetos reais e empíricos. 
b) da reminiscência de ideias originalmente transcendentes. 
c) de uma relação dialética do espírito humano com o mundo. 
d) de categorias a priori existentes na mente humana. 
e) da combinação de ideias metafísicas e empíricas. 
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Resolução  Alternativa A 
a) Correta. Como mostra o texto, para Locke as ideias têm origem nas 
impressões geradas nos sentidos pelas “próprias coisas”, isto é, o que 
a alternativa chama de objetos reais e empíricos. 
b) Incorreta. Locke é um expoente do empirismo filosófico e no texto 
do enunciado faz uma defesa da tese de que as ideias são produzidas 
pelos sentidos, o que se choca frontalmente com a ideia de ideias 
transcendentes, já presentes no intelecto humano de forma inata, 
independentes da experiência. 
c) Incorreta. Para Locke, o conhecimento vem das impressões dos 
sentidos, não da relação do espírito com o mundo. 
d) Incorreta. O conceito de categorias a priori é muito posterior a 
Locke, tendo sido cunhado por Immanuel Kant. 
 e) Incorreta. O texto deixa claro que para Locke todas as ideias 
derivam da experiência dos sentidos, sendo, portanto, todas 
empíricas.  
 

BIOLOGIA 
 

 
 QUESTÃO 61   

Considere a notícia sobre o controle biológico de pragas adotado pela 
prefeitura de Paris e as pirâmides ecológicas apresentadas logo a 
seguir.  
 

Para combater parasitas que têm consumido a vegetação de Paris, a 
prefeitura distribuiu aos moradores 40000 larvas de joaninhas, 
predador natural desses organismos e que pode substituir pesticidas.  

(Veja, 05.04.2017. Adaptado.) 
 

 
 

A pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que 
representa as joaninhas são: 
a) III,III e 2. 
b) I,II e 3. 
c) II,II e 3. 
d) I,II e 2. 
e) II,III e 1. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
O controle biológico é uma técnica na qual se empregam 
organismos predadores, parasitas ou parasitoides no controle de 
populações de pragas agrícolas. As joaninhas, sendo predadoras 
naturais de afídeos, larvas de besouros, ácaros, cigarrinhas, entre 
outros artrópodes herbívoros e parasitas de plantas, auxiliam na 
regulação do tamanho populacional de espécies praga. Assim, esses 
insetos são comumente empregados no controle biológico em 
fazendas e jardins. 
Como as joaninhas são insetos que predam organismos que se 
alimentam de plantas, elas ocupam o terceiro nível trófico, sendo 
consumidores secundários. Já os artrópodes herbívoros e parasitas de 
plantas, por se alimentarem de tecidos e substâncias de origem 
vegetal, ocupam o segundo nível trófico, sendo consumidores 
primários. Por fim, as plantas, sendo seres vivos fotossintetizantes, 
ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares, sendo 
organismos produtores. 
As pirâmides ecológicas podem representar o número, a biomassa 
(matéria orgânica seca contida nos organismos) ou a quantidade de 
energia dos seres vivos que ocupam cada nível trófico de uma cadeia 
alimentar. A pirâmide de energia representa a produtividade líquida 
(em joules, J) de cada nível trófico, apresentando uma forma sempre 
normal, ou seja, aquela que tem a base larga e que se estreita a 
medida que se avança nos próximos níveis tróficos, nunca sendo, 
portanto, invertida. Isso ocorre porque uma parte da energia contida 
em um nível trófico sempre é perdida na forma de calor (via respiração 
celular ou fermentação) e acaba não sendo transferida de um nível 
trófico para outro (segunda lei da termodinâmica). A pirâmide de 
biomassa representa a massa seca de todos os organismos contidos 
em um mesmo nível trófico. Assim, a pirâmide de biomassa também 
apresenta forma normal, sendo a única exceção os ecossistemas 
aquáticos em algumas regiões do planeta (p. ex. Canal de Mancha), 
nos quais as pirâmides de biomassa podem ter a sua base mais 
estreita que o próximo nível (caso em que o nível trófico do 
zooplâncton possui uma maior biomassa do que o nível trófico do 

fitoplâncton). De forma semelhante à quantidade de energia, a 
quantidade de biomassa é sempre maior quanto menor for o nível 
trófico considerado (e vice-versa), visto que o fluxo de energia é 
decrescente ao longo da cadeia alimentar. Assim sendo, quanto 
menos energia fica disponível para os organismos que ocupam níveis 
tróficos mais altos, menor se torna a biomassa existente nesses 
níveis. 
Portanto, a cadeia alimentar constituída por plantas (produtores), 
parasitas de plantas (consumidores primários) e joaninhas 
(consumidores secundários), encontrada nos jardins de Paris, é 
representada por pirâmides de biomassa e de energia que 
possuem forma normal (algarismo II). Adicionalmente, o nível trófico 
ocupado pelas joaninhas, sendo consumidores secundários, é 
representado pela terceira barra da pirâmide (número 3). 

 
 

 
 QUESTÃO 62   

Marina não menstruou na data prevista e então comprou um teste 
para gravidez. A figura ilustra a realização do teste, que indicou que 
Marina estaria grávida. 

(www.mdsaude.com)  
 

 
 

No mesmo dia, Marina procurou um laboratório especializado para 
realizar o exame sanguíneo de gravidez, que confirmou o resultado do 
teste anterior.  
 

Considere o hormônio que evidenciou a gravidez nos dois testes 
realizados. O resultado positivo indica que a concentração de 
 

a) progesterona era baixa na urina e baixa no sangue circulante. 
b) gonadotrofina coriônica humana (HCG) era baixa na urina e alta no 
sangue circulante. 
c) progesterona era alta na urina e baixa no sangue circulante. 
d) hormônio folículo estimulante (FSH) era alta na urina e alta no 
sangue circulante. 
e) gonadotrofina coriônica humana (HCG) era alta na urina e alta no 
sangue circulante. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
Após a fertilização, que ocorre na região da ampola da tuba uterina, o 
zigoto é levado em direção ao útero. Até que ocorra a nidação 
(implantação do embrião no endométrio), passam-se, em média, sete 
dias. Nesse intervalo, o zigoto sofre diversas clivagens e origina uma 
massa maciça de células, a mórula. Esta, até a sua chegada ao 
endométrio, evolui para o estado de blastocisto, fase na qual o 
embrioblasto e o trofoblasto já iniciam sua diferenciação. O 
embrioblasto originará o embrião e o trofoblasto originará os tecidos 
placentários. Com a chegada do blastocisto no endométrio, a porção 
mais periférica do trofoblasto, o sinciciotrofoblasto, desloca-se em 
direção ao endométrio, lançando sobre o mesmo enzimas hidrolíticas 
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importantes que permitem a sua escavação e a penetração efetiva do 
blastocisto nele.  

 
Uma vez que a nidação tenha sido bem sucedida, torna-se então 
urgente a manutenção do corpo lúteo ovariano ativo que, por meio da 
produção crescente de progesterona, permite a manutenção do 
endométrio estável e com características compatíveis a uma gestação. 
Para tanto, o sinciciotrofoblasto produz rapidamente, e em grande 
quantidade, o hormônio β-hCG, que cai na corrente sanguínea 
endometrial e em pouco tempo inunda o corpo feminino. Quando o  
β-hCG chega ao corpo lúteo ovariano, este hormônio estimula-o a 
continuar sua produção de progesterona e estrógeno. 
Como esse hormônio é encontrado no sangue, o mesmo acaba sendo 
filtrado pelos rins e, não sendo reabsorvido nos túbulos renais, alcança 
o tubo coletor e segue o curso das vias excretoras, saindo na urina da 
mulher. 
O teste de gravidez consiste na detecção do hormônio β-hCG, de 
origem embrionária, o qual não poderia ter sido produzido pela 
mãe. Devido a esse fato, o teste de gravidez comumente vendido 
em farmácias é confiável na confirmação da gestação.  
Como mencionado, este hormônio pode ser encontrado em 
grande quantidade tanto no sangue quanto na corrente sanguínea 
da mulher, o que valida a alternativa E. 
a) Incorreta. Em caso de gravidez, a concentração de progesterona é 
alta e se mantém assim na corrente sanguínea materna. Além disso, a 
alternativa está incorreta também pelo fato de que o hormônio β-hCG 
é detectável no teste de gravidez de farmácia, o que também invalida 
a alternativa C. 
b) Incorreta. A concentração do β-hCG é alta, tanto no sangue, como 
na urina. 
c) Incorreta. Conforme explicado na alternativa a. 
d) Incorreta. Em caso de gravidez, a concentração do hormônio 
hipofisário FSH é baixa na corrente sanguínea e, também, por não ser 
este o hormônio detectável nos testes de farmácia. 
e) Correta. 
 

 
 

 QUESTÃO 63   
Em uma aula de campo, os alunos encontraram, crescendo sobre um 
tronco caído na mata, organismos conhecidos como orelhas-de-pau. O 
fato que chamou a atenção dos alunos foi que alguns desses 
organismos eram de cor verde, como mostra a figura. 
 

 
 

Paula afirmou que o organismo observado era um fungo 
fotossintetizante e portanto autótrofo.  
Gilberto concordou que seria um fungo fotossintetizante, mas, por 
estar crescendo em um tronco em decomposição, seria heterótrofo 
necessariamente.  
Ricardo sugeriu que o organismo observado, na verdade, eram dois 
organismos, um autótrofo e outro heterótrofo.  
Tiago complementou a ideia de Ricardo, afirmando tratar-se de um 
musgo, que é uma associação entre um fungo e uma alga.  
Fernanda discordou de Tiago, afirmando tratar-se de um líquen, no 
qual o fungo fornece os carboidratos necessários para o crescimento 
da alga.  
 

A explicação correta para o fato foi dada por 

 

a) Gilberto. 
b) Paula. 
c) Tiago. 
d) Ricardo. 
e) Fernanda. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
As orelhas-de-pau são fungos basidiomicetos conhecidos como 
políporos. Os corpos de fruficação (basidiocarpo) desses fungos 
diferem dos demais basidiomicetos devido à formação de poros, ou 
tubos em sua face inferior. Esses fungos têm um papel ecológico 
extremamente relevante nos ecossistemas terrestres florestais, pois 
eles são importantes agentes decompositores de celulose e lignina 
encontradas nos troncos de árvores mortas, auxiliando na ciclagem de 
nutrientes. 
De maneira análoga ao que ocorre nos líquens, muitos gêneros de 
fungos políporos (p. ex. Trametes, mostrado na foto abaixo, e 
Trichaptum) estabelecem relações simbióticas benéficas com uma 
variedade de organismos epifíticos, como algas (organismos 
autótrofos fotossintetizantes). Devido à estrutura do corpo de 
frutificação das orelhas-de-pau, as algas conseguem ocupar sua 
superfície superior, onde encontram um ambiente propício ao seu 
crescimento e no qual podem realizar fotossíntese e doar parte da 
matéria orgânica produzida ao parceiro heterótrofo. É importante 
ressaltar, no entanto, que a interação ecológica entre os fungos 
políporos e as algas não é obrigatória, como é o caso dos líquens, 
constituindo, portanto, um caso de protocooperação. 
 

 
Fonte: Wikipedia. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stumpfungus.jpg. Acesso 

em nov. 2017.  
a) Incorreta. Os fungos não são organismos fotossintetizantes, pois, 
caso fosse esse o caso, eles não seriam classificados heterótrofos. 
b) Incorreta. Fungos são organismos heterótrofos que se alimentam 
por meio da digestão enzimática do substrato orgânico onde crescem, 
cujos nutrientes resultantes são posteriormente absorvidos. 
c) Incorreta. Musgos são plantas terrestres classificadas como 
briófitas, vegetais basais dentro do clado Embryophyta, que não 
apresentam vasos condutores de seiva. 
d) Correta. A estrutura observada pelos alunos era constituída por 
dois organismos: um fungo heterótrofo (orelha-de-pau) e uma alga 
autótrofa (em geral, algas verdes). 
e) Incorreta. Os líquens são associações entre fungos ascomicetos (e 
não basidiomicetos, como as orelhas-de-pau) e algas, ou 
cianobactérias. Além disso, os líquens constituem interações 
mutualísticas, ou seja, relações simbióticas obrigatórias e benéficas 
para ambos os participantes. Adicionalmente, o parceiro autótrofo 
(alga) fornece compostos orgânicos para o parceiro heterótrofo 
(fungo). 
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 QUESTÃO 64   
Analise as imagens de uma mesma planta sob as mesmas condições 
de luminosidade e sob condições hídricas distintas. 
 

 
 

Os estômatos desta planta estão 
 

a) fechados na condição 2, pois há redução na troca de íons K+ entre 
as células acessórias e as células-guarda, mantendo a turgidez de 
ambas. 
b) abertos na condição 2, pois há intenso bombeamento de íons K+ 
das células-guarda para as células acessórias, resultando na perda de 
água e flacidez destas últimas. 
c) fechados na condição 1, pois há intenso bombeamento de íons K+ 
das células acessórias para o interior das células-guarda, resultando 
na perda de água e flacidez destas últimas. 
d) abertos na condição 2, pois há intenso bombeamento de íons K+ 
das células acessórias para o interior das células-guarda, resultando 
na turgidez destas últimas. 
e) abertos na condição 1, pois há intenso bombeamento de íons K+ 
das células-guarda para as células acessórias, resultando na perda de 
água e flacidez destas últimas. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
As plantas terrestres possuem mecanismos para perceber alterações 
no meio ambiente e gerar respostas fisiológicas adequadas, que as 
aclimatem às novas condições. O sistema que coordena tais respostas 
é constituído por um conjunto de moléculas orgânicas que funcionam 
como hormônios vegetais, sendo capazes de induzir processos 
fisiológicos por todo o corpo das plantas. Um desses hormônios é o 
ácido abscísico, produzido pelas raízes e pelas folhas e que se 
acumula nessas últimas em condições de estresse hídrico, ou seja, 
quando a quantidade de água no solo se torna muito baixa. A 
deficiência hídrica leva à desidratação das plantas, cuja água perdida 
deixa as folhas por meio de estruturas epidérmicas denominadas 
estômatos (os quais são constituídos por um par de células, 
chamadas de células-guarda). Para evitar a desidratação, o ácido 
abscísico induz a abertura de canais de potássio (K+) presentes na 
membrana das células-guarda, levando a uma grande perda de soluto 
por essas células. Com a perda de íons, as células-guarda ficam 
hipotônicas em relação às células acessórias (contíguas a ela), o 
que provoca a perda de água por osmose pelas primeiras, 
deixando-as flácidas. A diminuição do volume celular, em 
decorrência da perda de água, acarreta no fechamento do poro 
estomático (ostíolo), resposta fisiológica que reduz a transpiração, 
promovendo a economia de água. A importância dessa resposta é 
melhor apreciada quando levamos em conta que 95% da água perdida 
pelas plantas sai através dos estômatos. 
Quando as plantas possuem um aporte adequado de água, ocorre o 
fenômeno inverso: há o transporte de íons potássio (além de íons 
cloro, Cl-, e malato) das células acessórias para as células-guarda, as 
quais se tornam hipertônicas em relação às primeiras. Devido a maior 
pressão osmótica das células-guarda, elas ganham água por osmose, 
tornando-se túrgidas e, assim, promovendo a abertura do poro 
estomático. 
 

 
Fonte: Wikipedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Stoma. Acesso em nov. 

2017. 
a) Incorreta. Plantas em condições hídricas adequadas mantêm seus 
estômatos abertos. 
b) Incorreta. Plantas com estômatos abertos apresentam 
bombeamento de íons K+ das células acessórias para as células-
guarda. 
c) Incorreta. Plantas com estômatos fechados apresentam 
bombeamento de íons K+ das células-guarda para as células 
acessórias. 
d) Correta. Plantas em condições hídricas adequadas mantêm seus 
estômatos abertos, o que ocorre devido ao bombeamento íons K+ das 
células acessórias para as células-guarda, tornando-as túrgidas. 
e) Incorreta. Plantas em condições de estresse hídrico mantêm seus 
estômatos fechados. 
 

 
 

 QUESTÃO 65   
Os gráficos apresentam as taxas de respiração e de fotossíntese de 
uma planta em função da intensidade luminosa a que é submetida. 

 
 

De acordo com os gráficos e os fenômenos que representam, 
 

a) a linha 1 representa a taxa de respiração, enquanto a linha 2 
representa a taxa de fotossíntese. 
b) no intervalo A-B a planta consome mais matéria orgânica que 
aquela que sintetiza e, a partir do ponto B, ocorre aumento da 
biomassa vegetal. 
c) no intervalo A-B a variação na intensidade luminosa afeta as taxas 
de respiração e de fotossíntese e, a partir do ponto C, essas taxas se 
mantêm constantes. 
d) no intervalo A-C a planta apenas consome as reservas energéticas 
da semente e, a partir do ponto C, passa a armazenar energia através 
da fotossíntese. 
e) no intervalo A-C a planta se apresenta em processo de crescimento 
e, a partir do ponto C, há apenas a manutenção da biomassa vegetal. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
Esta questão aborda um assunto clássico em fisiologia vegetal, que 
consiste na relação da intensidade luminosa com as taxas de 
respiração celular e fotossíntese realizadas por um vegetal. A 
respiração celular é um fenômeno realizado pelas mitocôndrias, a 
partir do qual moléculas de glicose são consumidas na presença de 
O2, culminando na liberação de CO2 e moléculas de ATP. Veja a 
equação resumida do processo abaixo:  

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + ATP 
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A fotossíntese é um importante mecanismo de síntese de 
carboidratos realizado pelos cloroplastos. Este processo depende da 
energia luminosa absorvida a partir de pigmentos fotossintetizantes 
como clorofila e carotenoides, e da fixação de moléculas de CO2 pela 
enzima RubisCO. Como resultado deste processo, há formação de 
glicose e O2, que será liberado para o meio.  
Veja a equação resumida do processo abaixo: 

12 H2O + 6CO2  C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
A velocidade e eficiência da fotossíntese depende de diversos fatores 
externos, como a disponibilidade de CO2 e H2O, temperatura, 
comprimento de onda da luz fornecida e intensidade luminosa que 
incide sobre o vegetal.  
O gráfico fornecido pelo exercício mostra a relação da intensidade 
luminosa com as taxas de respiração e fotossíntese. Uma vez que a 
respiração independe da presença de luz para sua ocorrência, a 
alteração da intensidade luminosa não influencia esse processo e, 
portanto, ele se mantém constante, como exibido pelo gráfico pela 
linha 2. Diferente da respiração, a fotossíntese é diretamente 
influenciada pela intensidade luminosa, sendo então representada 
pela linha 1. É valido notar que a partir do ponto C, mesmo com 
aumento da intensidade luminosa, a taxa fotossintética não se altera, 
provavelmente devido à existência de um fator limitante (como 
disponibilidade de CO2, RubisCO e clorofila). Analisando os trechos do 
gráfico, pode-se concluir que: 
- entre A e B: a taxa de respiração é superior à taxa de 
fotossíntese e, portanto, o consumo de glicose pela respiração é 
maior do que a formação desta molécula pela fotossíntese. Logo, o 
saldo de glicose do vegetal tem valor negativo e a planta tende a 
utilizar suas reservas de amido, não crescer e mostrar sinais de 
fragilidade, uma vez que seu aporte energético é insuficiente para 
manutenção de suas atividades vitais.  
- ponto B: a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese e, 
portanto, a planta consome toda a glicose que produz, situação que se 
mantida no longo prazo é também prejudicial para o vegetal, uma vez 
que não há excedente de glicose para investimento. Este ponto é 
denominado ponto de compensação fótica (PCF) ou ponto de 
compensação luminoso. 
- entre B e C: a taxa de fotossíntese é superior à taxa de 
respiração e, portanto, a quantidade de glicose sintetizada é superior 
àquela consumida. Assim, o saldo de glicose será positivo e o 
excedente deste carboidrato poderá ser utilizado para atividades como 
crescimento, reprodução e formação de reservas de amido. 
a) Incorreta. A linha 1 representa a fotossíntese e a linha 2 representa 
a respiração celular. 
b) Correta. No intervalo A-B, a taxa de respiração é maior que a taxa 
de fotossíntese e a planta consome mais matéria orgânica do que é 
capaz de produzir. A partir do ponto B, a taxa de fotossíntese supera a 
taxa de respiração, o que permite aumento da biomassa vegetal 
devido ao aumento no suprimento de glicose.  
c) Incorreta. A intensidade luminosa não afeta a taxa de respiração, 
conforme explicado anteriormente. 
d) Incorreta. A semente é uma estrutura vegetal que abriga o embrião 
nutrido pelo endosperma. Ou seja, a reserva energética disponível na 
semente tem a exclusiva função de nutrir o embrião e manter o 
mesmo viável. Normalmente, a reserva energética de um vegetal é 
mantida em estruturas como raízes tuberosas e tubérculos, órgãos 
que normalmente armazenam carboidratos na forma de amido. 
e) Incorreta. A planta só consegue crescer quando mantida em 
intensidade luminosa superior à B, uma vez que no trecho A-B o 
consumo de glicose é maior que a síntese, o que torna seu 
crescimento inviável. Como no trecho B-C a planta está acima do seu 
ponto de compensação fótico, espera-se haver crescimento do 
vegetal. 
 

 
 

 QUESTÃO 66   
Ao longo da evolução dos vertebrados, alguns grupos passaram a 
explorar o ambiente terrestre, o que demandou adaptações que 
permitissem o desenvolvimento do embrião nesse novo ambiente. A 
mais emblemática dessas adaptações talvez seja o âmnio, razão pela 
qual os répteis (incluindo as aves) e os mamíferos são chamados de 
amniotas.  
A importância do âmnio está em 
a) armazenar os resíduos metabólicos tóxicos que seriam lançados 
diretamente na água. 
b) permitir que ocorram trocas gasosas que garantam a respiração do 
embrião. 

c) permitir que o embrião se desenvolva protegido de choques 
mecânicos e dessecação. 
d) desenvolver uma rede de vasos que transportem nutrientes para o 
embrião. 
e) armazenar o vitelo, que será consumido pelo embrião durante seu 
desenvolvimento. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
Os répteis conquistaram definitivamente o ambiente terrestre e 
características como pulmões eficientes, tegumento queratinizado 
impermeável, ácido úrico como excreta nitrogenada, ovo com casca, 
fecundação interna, desenvolvimento direto, novos anexos 
embrionários, entre muitas outras, foram essenciais para essa 
conquista. 
Além do saco vitelínico, também presente nos embriões de peixes e 
anfíbios, os novos anexos embrionários, âmnio, cório e alantoide 
foram de essencial importância para permitir o desenvolvimento 
embrionário fora do ambiente aquático. O saco vitelínico armazena 
substâncias nutritivas que serão utilizadas durante todo o 
desenvolvimento do embrião. O alantoide possui função de armazenar 
as excretas nitrogenadas produzidas como resultado do catabolismo 
de proteínas e ácidos nucleicos. Além disso, ele possui a função de 
facilitar as trocas gasosas, pois forma, com o cório, a membrana 
corioalantoica, que também é responsável pela absorção do cálcio 
presente na casca do ovo para sua utilização na formação dos ossos 
do animal em desenvolvimento. Por fim, o âmnio, presente nos répteis, 
aves e mamíferos, corresponde a uma membrana que envolve todo o 
embrião e que encerra dentro de si uma grande quantidade de líquido. 
A necessidade de um ambiente líquido no entorno das células e 
tecidos em desenvolvimento é uma característica que foi mantida na 
história evolutiva dos vertebrados amniotas. Essa bolsa líquida é 
praticamente um simulacro, em pequena escala, do ambiente aquático 
onde ocorre o desenvolvimento típico de peixes e anfíbios. Além de 
prevenir o ressecamento, tem como função a proteção contra choques 
e agitações às quais o ovo possa ser submetido. Eventuais 
perturbações externas não são transmitidas integralmente ao embrião 
devido à absorção exercida pela fluidez do líquido, garantindo um 
ambiente adequado ao seu desenvolvimento. 

 

 
Referência: AMABIS, Jose Mariano; Martho, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da 

Biologia Moderna. Editora: Moderna, 4ª Edição, 1998.  
 
a) Incorreta. O armazenamento de resíduos metabólicos é realizado 
pelo alantoide. 
b) Incorreta. As trocas gasosas são realizadas via membrana 
corioalantoica. 
c) Correta. Conforme detalhado acima. 
d) Incorreta. Os vasos que transportam nutrientes ao embrião se 
estendem ao saco vitelínico e são originados a partir da mesoderme 
extraembrionária, não possuindo relação com os tecidos que originam 
o âmnio (ectoderme e mesoderme do embrião). 
e) Incorreta. O armazenamento de vitelo fica a cargo do saco 
vitelínico. 
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 QUESTÃO 67   
Uma professora explicava a seus alunos que a transpiração contribui 
para o controle da temperatura corporal e que os desodorantes 
antitranspirantes apresentam em sua composição sal de alumínio, o 
qual obstrui os ductos sudoríparos, impedindo a saída do suor.  
 

Um dos alunos perguntou à professora o que aconteceria se uma 
generosa dose de desodorante antitranspirante fosse borrifada no 
corpo de uma barata e no corpo de uma lagartixa.  
 

A professora desaconselhou o experimento em razão dos maus tratos 
aos animais e explicou que, caso fosse realizado, considerando os 
sistemas respiratórios desses animais, provavelmente 
 

a) a barata sobreviveria e a lagartixa morreria por aumento da 
temperatura corporal. 
b) a lagartixa sobreviveria e a barata morreria por falta de oxigênio em 
suas células. 
c) a lagartixa e a barata morreriam por falta de oxigênio em suas 
células. 
d) a barata e a lagartixa sobreviveriam. 
e) a lagartixa e a barata morreriam por aumento da temperatura 
corporal. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
Para chegar à resposta, o aluno deve conhecer o tipo de sistema 
respiratório presente nos animais mencionados. 
A lagartixa é um animal cordado (filo Chordata), da classe dos répteis 
e da ordem dos escamados (Squamata). A lagartixa respira 
exclusivamente por pulmões parenquimatosos eficientes e, diferente 
dos anfíbios que precisam da respiração cutânea, dispensam esse 
mecanismo para as trocas gasosas, apresentando um tegumento 
queratinizado e impermeável. 
Já a barata é um artrópode (filo Arthropoda) da classe dos insetos 
(Insecta) e apresenta respiração traqueal, um sistema de túbulos 
ramificados espalhados pelo corpo do animal que leva o oxigênio 
existente no ar diretamente até as células, dispensando a necessidade 
de um sistema circulatório dotado de pigmentos respiratórios 
transportadores de gases. O oxigênio do ar adentra esse sistema de 
túbulos ramificados através de numerosas aberturas, denominadas 
espiráculos, existentes na superfície do abdome e do tórax do inseto. 
A imagem abaixo mostra os espiráculos de uma mosca. 
 

 
 
Considerando que o sal de alumínio é pequeno o suficiente para 
bloquear os poros das glândulas sudoríparas da pele humana e 
que também seriam eficazes para penetrar os espiráculos do 
inseto, o efeito obstrutivo esperado seria o mesmo, impedindo as 
trocas gasosas e levando o artrópode à morte. 
Quanto à lagartixa, que possui um tegumento impermeável, os efeitos 
respiratórios seriam desprezíveis. 
Assim sendo, a experiência proposta pelo aluno levaria a barata à 
morte e não causaria nenhum efeito à lagartixa. 
a) Incorreta. A barata morreria.  
b) Correta. 
c) Incorreta. A lagartixa continuaria respirando. A impregnação de 
desodorante em seu tegumento não impede a entrada do ar pelas vias 
aéreas e a chegada do oxigênio às células. 
d) Incorreta. A barata morreria. 
e) Incorreta. Conforme explicado na alternativa c. 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 68   
As figuras representam células de duas espécies animais, 1 e 2. Na 
célula da espécie 1, dois genes, que determinam duas diferentes 
características, estão presentes no mesmo cromossomo. Na célula da 
espécie 2, esses dois genes estão presentes em cromossomos 
diferentes. 
 

 
 

Tendo por base a formação de gametas nessas espécies, e sem que 
se considere a permutação (crossing-over), constata-se a Primeira Lei 
de Mendel 
 

a) apenas na espécie 2, enquanto a Segunda Lei de Mendel se 
constata tanto na espécie 1 quanto na espécie 2. 
b) tanto na espécie 1 quanto na espécie 2, mas a Segunda Lei de 
Mendel se constata apenas na espécie 2. 
c) apenas na espécie 1, enquanto a Segunda Lei de Mendel se 
constata apenas na espécie 2. 
d) tanto na espécie 1 quanto na espécie 2, mas a Segunda Lei de 
Mendel se constata apenas na espécie 1. 
e) apenas na espécie 2, enquanto a Segunda Lei de Mendel se 
constata apenas na espécie 1. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, consiste na 
separação, durante a meiose I, dos alelos de um mesmo gene 
presentes em cromossomos homólogos, permitindo que os gametas 
formados tenham apenas um alelo de cada gene. Tome como 
exemplo um indivíduo Ee para o gene “E”; durante a formação de 
gametas, estes serão portadores do alelo dominante E ou do alelo 
recessivo e. Portanto, esses alelos se segregaram na formação de 
células reprodutivas: 
 

 
 

 

A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, 
estabelece que os pares de alelos para genes diferentes se segregam 
de forma independente na meiose, uma vez que os genes estão 
localizados em cromossomos diferentes. Tome como exemplo um 
indivíduo duplo-heterozigoto para dois genes, “E” e “D” (ou seja, um 
indivíduo de genótipo EeDd); durante a formação dos gametas, o 
cromossomo onde está localizado o gene “D” segrega-se de forma 
independente do cromossomo onde está o gene “E”, o que permite 
quatro possibilidades de combinações dos alelos, como mostra o 
esquema abaixo: 
 

 
 

 

Em alguns casos, dois genes podem estar localizados em um mesmo 
cromossomo, tratando-se de um caso de ligação gênica (linkage), no 
qual os genes não se segregam independentemente. Assim, esses 
alelos, na ausência de crossing over, mantém-se juntos nos gametas 
originados. Neste caso, como se trata de apenas um par de 
cromossomos, a segregação segue a primeira Lei de Mendel: 
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Tome como base as células fornecidas pelo exercício, mostradas 
abaixo: 
 

 
 

Na espécie 1, os genes (loci gênicos) “A” e “B” estão localizados no 
mesmo cromossomo e, portanto, seus alelos não se segregam 
independentemente. A segregação de tais genes segue a 1ª lei de 
Mendel. 
Na espécie 2, é possível serem feitas duas observações: 

1. Quando se observa, isoladamente, o gene “A”, ou o gene “B”: 
a separação de seus alelos segue a 1ª lei de Mendel. 

2. Quando se observa, simultaneamente, os genes “A” e “B”: 
como estão localizados em cromossomos distintos, 
segregam-se independentemente de acordo com a 2ª lei de 
Mendel. 
 

QUÍMICA 
 

 
 

 QUESTÃO 69  
 

 
Considere os elementos K, Co, As e Br, todos localizados no quarto 
período da Classificação Periódica. O elemento de maior densidade e 
o elemento mais eletronegativo são, respectivamente, 
a) Co e Br. 
b) Co e As. 
c) K e Br. 
d) Co e K. 
e) K e As. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
Diante do exposto pelo enunciado, verifica-se que as propriedades 
periódicas densidade e eletronegatividade, possuem o seguinte 
comportamento: 
 

 
Figura 1. 

 
Para o cálculo da densidade de um elemento químico, leva-se em 
consideração a massa correspondente ao átomo-grama, ou seja, a 
massa em gramas numericamente igual à massa atômica do 
elemento, assim como o volume ocupado por um átomo-grama, que 
depende do tamanho de cada átomo e do arranjo desses átomos na 
substância simples. 
Já a eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons 
compartilhados numa ligação química 
 

A questão pede que sejam assinalados os elementos com a maior 
densidade e a maior eletronegatividade para os elementos do 4º 
período. Na figura 2, abaixo, estão os elementos do 4º período. 
 

 
Figura 2. 

 
Sendo assim, como todos os elementos solicitados (em destaque) são 
de um mesmo período, leva-se em consideração apenas a família em 
que cada um se encontra. Portanto, segundo o comportamento 
apontado pela figura 1, o elemento de maior densidade será o Co e o 
de maior eletronegatividade o Br. 
 

 
 

 QUESTÃO 70   
Bicarbonato de sódio sólido aquecido se decompõe, produzindo 
carbonato de sódio sólido, além de água e dióxido de carbono 
gasosos. O gráfico mostra os resultados de um experimento em que 
foram determinadas as massas de carbonato de sódio obtidas pela 
decomposição de diferentes massas de bicarbonato de sódio. 

 
Os dados do gráfico permitem concluir que as massas de carbonato 
de sódio e bicarbonato de sódio nessa reação estão relacionadas pela 
equação

2 3 3Na CO NaHCOm k m= ⋅ , e que o valor aproximado de k é 
a) 1,2. 
b) 0,3. 
c) 0,2. 
d) 1,0. 
e) 0,7. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
Utilizando o ponto ( )40,27 , que faz parte do gráfico indicado no 
enuncidao, temos: 

 
2 3

2 3 3

3

Na CO
Na CO NaHCO

NaHCO

m
m k m k

m
= ⋅ ⇔ = ⇔  27 0,675 0,7

40
k = = ≈  
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 QUESTÃO 71   
De acordo com o Relatório Anual de 2016 da Qualidade da Água, 
publicado pela Sabesp, a concentração de cloro na água potável da 
rede de distribuição deve estar entre 0,2 mg/L, limite mínimo, e 
5,0 mg/L, limite máximo. Considerando que a densidade da água 
potável seja igual à da água pura, calcula-se que o valor médio desses 
limites, expresso em partes por milhão, seja 
 
a) 1,8 ppm. 
b) 18 ppm. 
c) 5,2 ppm. 
d) 2,6 ppm. 
e) 26 ppm. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
De acordo com o enunciado, temos os seguintes limites para a 
concentração de cloro: 
 
Limite máximo: 5,0 mg/L 

Limite mínimo: 0,2 mg/L 
 

Mas, como o problema pede para considerarmos a densidade da água 
potável igual à densidade da água pura (1 kg/L), temos que os limites 
supracitados podem ser convertidos para as seguintes formas: 
 

Limite máximo: 6
6

55,0 10 kg/L 5,0 ppm
10

−⋅ = =  

Limite mínimo: 6
6

0,20,2 10 kg/L 0,2 ppm
10

−⋅ = =  
 

Numa reta, a representação desses limites com o valor médio é dada 
da seguinte forma: 

 
Esse valor médio x é dado achando a média aritmética entre os 
valores 0,2 e 5,0 (ponto médio do intervalo). 
Logo, temos: 
 

5,0 0,2 2,6 ppm
2

x +
= =  

 
 

 
 QUESTÃO 72   

Sob temperatura constante, acrescentou-se cloreto de sódio em água 
até sobrar sal sem se dissolver, como corpo de fundo. Estabeleceu-se 
assim o seguinte equilíbrio:  
 

(s)NaC (aq) ( )aqNa C+ −+   
 
Mantendo a temperatura constante, foi acrescentada mais uma porção 
de  (s)Na C . Com isso, observa-se que a condutibilidade elétrica da 
solução sobrenadante ___________, a quantidade de corpo de fundo 
___________ e a concentração de íons em solução ___________. 
 
a) aumenta – diminui – aumenta 
b) diminui – aumenta – aumenta 
c) não se altera – não se altera – não se altera 
d) não se altera – aumenta – aumenta 
e) não se altera – aumenta – não se altera 

 
 

Resolução  Alternativa E 
Com a adição de mais soluto sólido iônico em uma solução aquosa 
saturada, sob temperatura constante, o equilíbrio iônico heterogêneo 
entre a solução e o corpo de fundo não é deslocado, já que nesta 
situação o produto de solubilidade, Kps, já foi atingido. Assim a 
concentração dos mesmos íons em solução não se altera, não 
alterando a quantidade dos íons em solução, não há alteração na 
condutibilidade eletrolítica, e a adição do soluto na solução saturada 
aumentará o corpo de fundo.  
 
 
 
 
 

 
 

 QUESTÃO 73   
Analise os três diagramas de entalpia. 

 
O ∆H da combustão completa de 1 mol de acetileno, C2H2 (g), 
produzindo CO2 (g) e H2O (  ) é 
a) – 510 kJ. 
b) + 1140 kJ. 
c) – 1299 kJ. 
d) – 635 kJ. 
e) + 820 kJ. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
A questão solicita ao aluno que seja feito o cálculo da combustão 
completa do acetileno. Por se tratar de uma combustão sabe-se que o 
processo ocorrerá com liberação de calor, portanto um processo 
exotérmico. 
A resolução da questão poderia ser feita por dois caminhos diferentes: 
 

Resolução 1: 
Aplicando-se a Lei de Hess, onde as equações são combinadas e os 
seus respectivos ∆H somados. A partir dos gráficos fornecidos, temos 
as seguintes equações: 

( ) 2( ) 2 2( )

( ) 2( ) 2( )

2( ) 2( ) 2 ( )

1 2 227 kJ
2 393 kJ

13 286 kJ
2

s g g

s g g

g g

EQUAÇÃO C H C H H
EQUAÇÃO C O CO H

EQUAÇÃO H O H O H

+ → ∆ = +
+ → ∆ = −

+ → ∆ = −

 

Devemos inverter a primeira equação, multiplicar por 2 a segunda 
equação e mantermos a terceira equação. 

2 2( ) ( )1 2g sEQUAÇÃO C H C→ 2( )gH+

( )

227 kJ

2 2 s

H

EQUAÇÃO C

∆ = −

2( ) 2( )

2( )

2 2 786 kJ

3

g g

g

O CO H

EQUAÇÃO H

+ → ∆ = −

2( ) 2 ( )

2 2( ) 2( ) 2( ) 2 ( )

1 286 kJ
2

_______________________________________________
5. : 2
2

g

g g g

O H O H

EQ GLOBAL C H O CO H O

+ → ∆ = −

+ → +





 

227 kJ ( 786 kJ) ( 286 kJ)H∆ =− + − + − ⇒  
1299 kJH∆ =−  
 

Resolução 2: 
A outra maneira de ser resolvida consiste em verificar que como nos 
três gráficos temos substâncias simples (entalpia igual a zero) 
formando substâncias compostas (verifica-se o conceito de entalpia 
padrão de formação) o valor da entalpia fornecida refere-se a cada um 
dos compostos formados. 
Assim: 
 

( ) 2( ) 2 2( ) 2 2( )

( ) 2( ) 2( )
2( )

2 ( )2( ) 2( ) 2 ( )

2 227 kJ entalpia de formação do

393 kJ entalpia de formação do
1 286 kJ entalpia de formação da
2

______________________________________

s g g g

s g g
g

g g

C H C H H C H
C O CO H CO

H H OH O H O

+ → ∆ = +

+ → ∆ = −

∆ = −+ → 

_________________

2 2( ) 2( ) 2( ) 2 ( )
5 2
2g g gC H O CO H O+ → +   

 
PRODUTOS REAGENTESH H H∆ = − ⇒  

 

( ) ( ) ( )2 393 286 227H x ∆ = − + − − +  ⇒  
 

1299 kJH∆ =−  
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 QUESTÃO 74   
O ciclo do enxofre é fundamental para os solos dos manguezais. Na 
fase anaeróbica, bactérias reduzem o sulfato para produzir o gás 
sulfeto de hidrogênio. Os processos que ocorrem são os seguintes: 
 

− −→2 ação bacteriana 2
4 ( ) ( )aq aqSO S  
− →2 meio ácido

( ) 2 ( )aq aqS H S  
(Gilda Schmidt. Manguezal de Cananeia, 1989. Adaptado.) 

 

Na produção de sulfeto de hidrogênio por esses processos nos 
manguezais, o número de oxidação do elemento enxofre 
a) diminui 8 unidades. 
b) aumenta 4 unidades. 
c) mantém-se o mesmo. 
d) diminui 4 unidades. 
e) aumenta 8 unidades. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
Determina-se os números de oxidação do enxofre no sulfato e no 
sulfeto: 

 

 
 
 

Calculando o ΔNOx = – 2 – ( + 6 ) =  – 8 
 

Ou seja, o enxofre ganhou 8 elétrons nessa reação, diminuindo 8 
unidades o seu número de oxidação. 
 

 
 

 QUESTÃO 75   
Examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. 

 
O ortocresol e o álcool benzílico 
a) apresentam heteroátomo. 
b) apresentam a mesma função orgânica. 
c) apresentam carbono quiral. 
d) são compostos alifáticos. 
e) são isômeros. 

 
 

Resolução  Alternativa E  
a) Incorreta. Não apresentam heteroátomo. O heteroátomo é um 
átomo, que não o de carbono ou hidrogênio, na cadeia carbônica que 
está entre dois átomos de carbono. 
b) Incorreta. O ortocresol é um fenol e o álcool benzílico é um álcool. 
O fenol é caracterizado por uma ou mais hidroxilas ligadas 
diretamente ao anel aromático. 
c) Incorreta. Nenhuma das duas moléculas apresenta carbono sp3 
com quatro ligantes diferentes. 
d) Incorreta. São compostos aromáticos, pois apresentam anel 
benzênico (aromático). Compostos alifáticos são compostos não 
aromáticos. 
e) Correta. 
Determinando a fórmula molecular do ortocresol: 
 

OH

C
HC

HC
C
H

CH

C

OH

CH3

C7H8O

 

Determinando a fórmula molecular do álcool benzílico: 
 

OH

H
C

HC

HC
C
H

CH

C

H2
C

OH
C7H8O

 
 
Ambos possuem a mesma fórmula molecular, porém possuem 
fórmulas estruturais distintas. Deste modo, os compostos são 
isômeros. Neste caso, são isômeros de função (funcional) pelo fato de 
o primeiro ser um fenol e o segundo ser um álcool. 

 
FÍSICA 

 
 

 
 QUESTÃO 76  

 
 

Juliana pratica corridas e consegue correr 5,0 km em meia hora. Seu 
próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso 
é de 15 km. Como é uma distância maior do que a que está 
acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua 
velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a 
orientação de seu instrutor, Juliana completará a corrida de São 
Silvestre em 
a) 1h52min. 
b) 2h40min. 
c) 2h30min. 
d) 2h15min. 
e) 3h00min. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
A Velocidade media habitual da atleta vale: 
 

5 10 km/h
0,5M M

S kmV V
t h

∆
= ⇔ = =
∆

 

 
Reduzindo a sua velocidade média em 40% a atleta irá correr a São 
Silvestre com uma velocidade média de: 
 

( )1 0,4 10 6 km/h− ⋅ = . 
 

Assim: 
 

156 2,5 hM
SV t
t t

∆
= ⇔ = ⇔ ∆ =
∆ ∆

 

 
 

 
 QUESTÃO 77   

Uma minicama elástica é constituída por uma superfície elástica presa 
a um aro lateral por 32 molas idênticas, como mostra a figura. Quando 
uma pessoa salta sobre esta minicama, transfere para ela uma 
quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica e pelas 
molas. 
 

 
 

Considere que, ao saltar sobre uma dessas minicamas, uma pessoa 
transfira para ela uma quantidade de energia igual a 160 J, que 45% 
dessa energia seja distribuída igualmente entre as 32 molas e que 
cada uma delas se distenda 3,0 mm. Nessa situação, a constante 
elástica de cada mola, em N/m, vale 
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a) 5,0× 103. 
b) 3,2× 103. 
c) 5,0× 105. 
d) 1,6× 101. 
e) 3,2× 100. 

 
 

Resolução  Alternativa C 
Primeiro calculamos a energia total armazenada pelas molas, que 
deve ser 45% da energia total fornecida pela pessoa: 
 

45 160 J 72 J
100TE = ⋅ =  

 

Cada mola absorve 1/32 dessa energia total: 
 

1 972 J J
32 4mE = ⋅ =  

 

Utilizando a fórmula para a energia armazenada em uma das molas, 
isolamos o valor da constante elástica K : 
 

29 J
4 2

K x⋅
= ⇒  

3 29 (3 10 m)J
4 2

K −⋅
= ⇒  

55 10 N mK = ⋅  
 

 
 

 QUESTÃO 78   
A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 
cinco pontos equidistantes entre si e localizados sobre o solo 
horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo 
plano vertical. 

 
No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil 
explodiu, dividindo-se em dois fragmentos, A e B, de massas AM  e 

BM , respectivamente, tal que 2A BM M= . Desprezando a resistência 
do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes 
da explosão era HV  e que, imediatamente após a explosão, o 
fragmento B adquiriu velocidade 5B HV V= , com mesma direção e 
sentido de HV , o fragmento A atingiu o solo no ponto 
a) V 
b) II 
c) I 
d) III 
e) IV 

 
 

Resolução  Alternativa B  
Na subida do projétil a velocidade horizontal é constante e igual a 
velocidade na altura máxima. Considerando T  o tempo de subida e 
sabendo que até a altura máxima o deslocamento horizontal foi igual a 
2d  (ver figura) temos: 

 

∆
= =
∆

2
H

S dV
t T

 

 

A explosão é considerada como um Sistema isolado, assim a 
quantidade de movimento é conservada: 
 

antes depoisQ Q
→ →

= ⇒  

( )A B H A A B BM M V M V M V+ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⇒  

( )2 2 5H A HM M V M V M V+ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⇒  

A HV V= −  

Como o tempo de subida do projétil é igual ao tempo de descida dos 
fragmentos, concluímos que o fragmento A irá, na descida, percorrer 
na horizontal, uma distância igual a 2d , no sentido contrário ao 
movimento do projetil caindo no ponto II. 
 

 
 

 QUESTÃO 79   
O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da 
temperatura ambiente em um experimento no qual o metabolismo 
basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado 
com o meio por evaporação (E) e a linha vermelha, o calor trocado 
com o meio por radiação e convecção (RC). 
 

 
(Eduardo A. C. Garcia. Biofísica, 1997. Adaptado.) 

 

Sabendo que os valores positivos indicam calor recebido pelo corpo e 
os valores negativos indicam o calor perdido pelo corpo, conclui-se 
que: 
a) à temperatura de 36ºC, não há fluxo de calor entre o corpo e o 
meio. 
b) em temperaturas entre 36ºC e 40ºC, o corpo recebe mais calor do 
ambiente do que perde. 
c) à temperatura de 20ºC, a perda de calor por evaporação é maior 
que por radiação e convecção. 
d) a perda de calor por evaporação se aproxima de zero para 
temperaturas inferiores a 20ºC. 
e) a maior perda de calor ocorre à temperatura de 32ºC. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
Vamos analisar cada afirmação separadamente. 
 
a) Incorreta. Na temperatura de 36 ºC o fluxo de calor por convecção 
é zero, porém o fluxo por evaporação não é, logo, o fluxo total também 
não é zero. 
b) Incorreta. Nessa faixa de temperatura, o corpo ganha energia por 
convecção (nessa região, a linha vermelha do gráfico é positiva), 
porém ele perde mais calor por evaporação, resultando em uma perda 
total de calor 
c) Incorreta. A linha azul está acima da vermelha, mas isso indica que 
a perda por evaporação é menor, pois ambos os valores são 
negativos. 
d) Correta. Pela tendência do gráfico, a linha azul se aproxima de 
0 ºC para temperaturas abaixo de 20 ºC, portanto, alternativa correta. 
e) Incorreta. Nesse ponto, somando-se as duas perdas, teremos uma 
perda de um pouco menos de 100 kcal/m², que é inferior à perda a 
36 ºC. 
 

 
 

 QUESTÃO 80   
Um dos fatores que contribuíram para a aceitação do modelo atômico 
proposto por Niels Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros da luz 
emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser observados 
por meio de um aparelho chamado espectroscópio, cujo esquema está 
representado na figura. Nesse equipamento, a luz emitida por um gás 
atravessa uma fenda em um anteparo opaco, forma um estreito feixe 
que incide em um elemento óptico, no qual sofre dispersão. Essa luz 
dispersada incide em um detector, onde é realizado o registro do 
espectro. 
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O elemento óptico desse espectroscópio pode ser 
a) um prisma. 
b) uma lente convergente. 
c) um espelho convexo. 
d) um espelho plano. 
e) uma lente divergente. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
A única possibilidade, dentre as alternativas, é o elemento 
apresentado na alternativa A: um prisma. Veja representação na figura 
a seguir: 
 

 
Fonte: http://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/1676.htm 

 
Espelhos (planos ou convexos) não dispersam a luz, pois não há 
dispersão cromática na reflexão. Embora possa haver dispersão 
cromática em lentes, este não é o caso uma vez que ela se dá de 
forma diferente (conhecido como aberração cromática): 
 

 
Fonte: https://www.layerlemonade.com/cinema/qual-o-nome-daquela-coisa-

aberracao-cromatica-4 
 

 
 

 QUESTÃO 81   
Define-se a intensidade de uma onda (I) como potência transmitida por 
unidade de área disposta perpendicularmente à direção de 
propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para 
medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não 
responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de 
forma logarítmica. Define-se, então, nível sonoro (β) como, 

10log
o

I
I

β = ,sendo β dado em decibels (dB) e I0 = 10–12 W/m2.  

Supondo que uma pessoa, posicionada de forma que a área de 
5 26,0 10 m−×  de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção 

de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro igual 
a 60 dB durante 5,0 s, a quantidade de energia que atingiu seu 
tímpano nesse intervalo de tempo foi 
a) 3,0 × 10–10 J. 
b) 1,8 × 10–14 J. 
c) 3,0 × 10–12 J. 
d) 6,0 × 10–9 J. 
e) 1,8 × 10–9 J. 

 
 

Resolução  Alternativa A 
Como foi dado o nível sonoro, podemos calcular a intensidade sonora 
I  no ouvido: 

0

10 log I
I

 
β = ⋅ ⇒ 

 
 6 0 10= 12log

10
I
−

 ⋅  
 

 

 

Como a função logaritmo é a inversa da exponencial e a base para 
cálculo de nível sonoro é a base 10, temos: 
 

6
12

6 21 10 W/m0
10

II −
− ⇒ ==   

 

Sabendo a intensidade, podemos calcular a potência P : 
 

6
510

6 10
PI
A

P−
−⇒ =

⋅
=   

 

sendo A  a área do tímpano. Assim: 
 

116 10 WP −= ⋅   
 

Por fim, calculemos a energia E  pedida pela relação: 
 

P
t

E
= ⇒
∆

E tP= ⋅ ∆ ⇒ 116 10 5E −= ⋅ ⋅ ⇒  103 10 JE −= ⋅  

 
 

 
 QUESTÃO 82   

Para obter experimentalmente a curva da diferença de potencial U  
em função da intensidade da corrente elétrica i  para uma lâmpada, 
um aluno montou o circuito a seguir. Colocando entre os pontos A e B 
resistores com diversos valores de resistência, ele obteve diferentes 
valores de U  e de i  para a lâmpada. 
 

 
 

Considerando que a bateria de 9,0 V, os aparelhos de medida e os 
fios de ligação sejam ideais, quando o aluno obteve as medidas 

5,7 VU =  e 0,15 Ai = , a resistência do resistor colocado entre os 
pontos A e B era de 
a) 33 Ω . 
b) 56 Ω . 
c) 22 Ω . 
d) 100 Ω . 
e) 68 Ω . 

 
 

Resolução  Alternativa C 
Como a lâmpada está em série com o resistor (figura abaixo), temos 
que a diferença de potencial fornecida pela bateria corresponde a 
soma das diferenças de potencial na lâmpada com a diferença de 
potencial no resistor: a d.d.p. na lâmpada corresponde a indicação do 
voltímetro. 
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bateria lâmpada resistorU U U= + ⇒  

9 5,7 resistorU= + ⇒  
3,3 VresistorU =  

 

Como a lâmpada está em série com o resistor a intensidade da 
corrente elétrica é a mesma, assim, para o resistor: 
 

U R i= ⋅ ⇒  
3,3 0,15R= ⋅ ⇒  

22R = Ω  
 

MATEMÁTICA 
 

 
 

 QUESTÃO 83  
 

 
O ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre, com meia-
vida de aproximadamente 2 horas. Isso significa que, por exemplo, 
depois de 2 horas da ingestão de 200 mg de ibuprofeno, 
permanecerão na corrente sanguínea do paciente apenas 100 mg da 
medicação. Após mais 2 horas (4 horas no total), apenas 50 mg 
permanecerão na corrente sanguínea e, assim, sucessivamente. 
Se um paciente recebe 800 mg de ibuprofeno a cada 6 horas, a 
quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea 
na 14ª hora após a ingestão da primeira dose será 
a) 6,25 mg. 
b) 12,50 mg. 
c) 537,50 mg. 
d) 114,28 mg. 
e) 456,25 mg. 

 
 

Resolução  Alternativa E 
Podemos notar que a função que descreve a quantidade de massa do 
ibuprofeno em função do tempo, para um ciclo de 6 horas do 
medicamento é do tipo: 
 

( )
0

1
2

k t

m t m
⋅

 = ⋅  
 

 

 

Onde 0m  é a massa inicial de ibuprofeno, k uma constante real e t 
varia entre 0 e 6, tendo em vista que o paciente recebe uma nova 
dose a cada 6 horas. Note que, o tempo de meia vida é de duas horas, 
logo: 
 

( )
02f m=

2
01

2

k m⋅
 ⋅ = 
 

21 1 12 1
2 2 2 2

k

k k ⇔ = ⇔ = ⇔ = 
 

 

 

Logo, a função é: 
 

( )
2

0
1
2

t

m t m  = ⋅  
 

 

 

Vamos analisar quanto de ibuprofeno permanecerá na corrente 
sanguínea após o primeiro ciclo de 6 horas do medicamento. 
 

( )
6
21 16 800 800 100 mg

2 8
m    = ⋅ = ⋅ =   

   
 

 

Permanecerá na corrente após 6 horas, 100 mg. Ao ingerir uma nova 
dose de 800 mg, o paciente terá em sua corrente: 

100 800 900 mg+ =  
 

Analogamente, após mais 6 horas, ou seja, após a 12ª hora de 
ingestão da primeira dose, teremos: 
 

( )
6
21 9006 900 mg 112,5 mg

2 8
m  = ⋅ = = 

 
 

 
Por fim, após ingerir mais 800 mg, o paciente terá em sua corrente, 
 

112,5 800 912,5 mg+ =  
 

E após duas horas desta última ingestão, ou seja, após a 14ª hora, 
permanecerá em sua corrente sanguínea: 
 

( )
2
21 12 912,5 912,5 mg 456,25 mg

2 2
m  = ⋅ = ⋅ = 

 
 

 
 

 
 QUESTÃO 84   

A figura indica um trapézio ABCD no plano cartesiano. 
 

 
 

A área desse trapézio, na unidade quadrada definida pelos eixos 
coordenados, é igual a 
a) 155. 
b) 160. 
c) 175. 
d) 180. 
e) 170. 

 
 

Resolução  Alternativa D 
1ª Resolução: 
Para determinar a área do trapézio podemos calcular a área do 
retângulo e depois subtrair a área dos triângulos. 
 

 
 

6 20 10 9 3 1015 20
2 2 2TrapézioS ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ − − − ⇒  

300 60 45 15TrapézioS = − − − ⇒  

180TrapézioS =  
 
 

2ª Resolução: 

20 

6 

9 

10 10 

3 
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Temos os pontos, ( ) ( ) ( ) ( )A 0; 3 , B 0;15 , C 20;9 e D 10; 0 , a área do 
trapézio pode ser calculada somando as áreas dos triângulos ABC e 
CDA. 
Lembrando que a área de um triângulo de vértices 

( , ), ( , ) e ( , )A A B B C CA x y B x y C x y  é dada por 

| Det |
2

MS =  

em que 
1
1
1

A A

B B

C C

x y
M x y

x y

 
 =  
  

 

Assim, para o triângulo ABC: 
0 3 1
0 15 1
20 9 1

M
 
 =  
  

 

Calculando o determinante pela regra de Sarrus: 
0 3 1 0 3

Det 0 15 1 0 60 0 0 0 300 2400 15
20 9 1 20 9

M = = + + − − − = −  

Logo, 
 

1
| 240 | 120

2
S −

= =  

Agora, calculando a área do triângulo CDA: 
20 9 1
10 0 1
0 3 1

M
 
 =  
  

 

Calculando o determinante pela regra de Sarrus: 
20 9 1 20 9

Det 10 0 1 0 0 30 60 0 90 12010 0
0 3 1 0 3

M = = + + − − − = −   

Logo, 

2
| 120 | 60

2
S −

= =  

Portanto 

1 2TrapézioS S S= + ⇒ 180TrapézioS =  
 

  QUESTÃO 85   
Os estudantes 1, 2 e 3 concorreram a um mesmo cargo da diretoria do 
grêmio de uma faculdade da UNESP, sendo que 1 obteve 6,25% do 
total de votos que os três receberam para esse cargo. Na figura, a 
área de cada um dos três retângulos representa a porcentagem de 
votos obtidos pelo candidato correspondente. Juntos, os retângulos 
compõem um quadrado, cuja área representa o total dos votos 
recebidos pelos três candidatos. 
 

 
 

Do total de votos recebidos pelos três candidatos, o candidato 2 
obteve 
a) 62,00%. 
b) 62,50%. 
c) 61,75%. 
d) 62,25%. 
e) 62,75%. 

 
 

Resolução  Alternativa B 
Sabe-se que a área de cada um dos retângulos corresponde à 
porcentagem dos votos do respectivo candidato com relação ao total.  
A partir da figura, concluímos que a área relativa ao candidato 1 é  
 

22 4,5 9 cm⋅ =  
 

Como esta área corresponde a 6,25% da área total, temos 
 

290,0625 9 144 cm
0,0625total totalS S⋅ = ⇔ = =  

 
 

Como os retângulos formam, juntos, um quadrado de área 2144 cm , 
temos que seu lado deve ser  
 

2 144 12cm= ⇒ =    
 

Estamos interessados em encontrar a porcentagem dos votos relativo 
ao candidato 2. Para isto, vamos calcular a área do retângulo 
associado a este candidato. Pela figura, observamos que este 
retângulo tem dimensões  
 

12 4,5 = 7,5 cm−  e 12 cm . 
 
Logo, sua área é 
 

27,5 12 90 cm⋅ = . 
 
 Assim, 
 

90144 90 0,625 62,5%
144

x x⋅ = ⇒ = = =  

 
 

 
 QUESTÃO 86  

 
 

Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de 
veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete 
mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto; porém, com 
os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de 
raios solares, conforme mostram os segmentos de retas nos gráficos. 
 

 
(www.epa.gov. Adapado) 

 

Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos 
anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, 
atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos 
raios solares após 
a) 9,625 anos. 
b) 10,025 anos. 
c) 8,225 anos. 
d) 9,375 anos. 
e) 10,175 anos. 
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Resolução  Alternativa D 
Para encontrar o ponto em que as pistas terão a mesma porcentagem 
de reflexão, precisamos encontrarmos a intersecção das retas 
esboçadas no gráfico. Para isso podemos primeiramente determiná-
las: 
 

Chamemos de r e s as retas que determinam a pista de concreto e 
asfalto, respectivamente. 
 

Sabemos que a reta s passa pelos pontos (0, 35) e (6, 25), então, seja 
r: y ax b= + , substituindo os pontos temos que: 
 

0 35 35a b b⋅ + = ⇒ =        e        56 35 25
3

a a⋅ + = ⇒ = −  
 

De forma análoga, sabemos que r passa pelos pontos (0,10) e (6,16), 
então seja s: ' 'y a x b= + , substituindo os pontos temos que: 
 

' 0 ' 10 ' 10a b b⋅ + = ⇒ =        e        ' 6 10 16 ' 1a a⋅ + = ⇒ =  
 

Portanto, 
 

5r : 35
3

y x= − +    e    s : 10y x= +   
 

Agora, para determinar x  basta encontrarmos r s∩ : 
 

510 35
3

x x+ = − + ⇒
5 35 10
3

x x+ = − ⇒
8 25
3

x = ⇒  

25 3
8

x ⋅
= ⇒ 9,375 anosx =  

 
 

 
 QUESTÃO 87   

A sequência de figuras, desenhadas em uma malha quadriculada, 
indica as três primeiras etapas de formação de um fractal. Cada 
quadradinho dessa malha tem área de 1 cm². 
 

 
 

Dado que as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse 
fractal, formam uma progressão geométrica, a área da figura 5, em 
cm², será igual a 

a) 625
81

 

b) 125
27

 

c) 605
81

 

d) 215
27

 

e) 640
81

 

 
 

Resolução  Alternativa A 
Primeiramente, lembramos que a fórmula do termo geral de uma 
progressão geométrica é dada por: 
 

−⋅= 1
1

n
na a q  

 

onde an  é o n-ésimo termo da P.G., 1a  é o primeiro e q  é sua razão. 
Da figura notamos que =1a 81 e =2a 45 . A partir do enunciado 
podemos garantir que a sequência das áreas forma uma progressão 
geométrica, logo sua razão deve ser: 
 

= = =2

1

45 5
81 9

aq
a

 

 

Utilizando a fórmula do termo geral para encontrar a área do quinto 
termo da sequência, obtemos: 
 

 = ⋅ = 
 

4

5
5 62581
9 81

a  

 
 

 
 QUESTÃO 88   

Os pontos P  e ( )3, 3Q  pertencem a uma circunferência centrada na 
origem do plano cartesiano. P  também é ponto de intersecção da 
circunferência com o eixo y. 
 

 
 

Considere o ponto R, do gráfico de =y x , que possui ordenada y 
igual à do ponto P. A abscissa x de R é igual a 
a) 9. 
b) 16. 
c) 12. 
d) 15. 
e) 18. 

 
 

Resolução  Alternativa E 

Como o ponto ( )3, 3Q  pertence à circunferência, podemos obter seu 
raio r  pelo Teorema de Pitágoras: 
 

2 2 23 3 18r = + = ⇒ 3 2r =  
 

Assim, determinamos o ponto ( )0, 3 2P . Queremos encontrar a 
abscissa do ponto R que seria a interseção do gráficos da função 
y x=  e da reta 3 2y = . 

 

 
 

Logo, 

3 2x = ⇒ ( ) ( )2 2
3 2x = ⇒ 18x =  

 

Como 0x > , temos 
 

18 18x x= ⇒ =  
 
 
 
 
 
 

x 

3 2
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 QUESTÃO 89   
A figura indica os gráficos das funções I, II e III. Os pontos  
A (72º, 0,309), B( Bx , – 0,309) e C( Cx , 0,309) são alguns dos pontos 
de intersecção dos gráficos. 

 

 
 

Nas condições dadas, +B Cx x é igual a 
a) 538º 
b) 460º 
c) 540º 
d) 488º 
e) 432º 

 
 

Resolução  Alternativa C 
 
1ª Solução: 
 

Buscamos as abscissas dos pontos B e C, pertencentes à função 
cosy x= , como apresentado no gráfico: 

 

 
 

Para melhorar a localização, traçamos retas verticais para a 
separação por quadrantes, logo, temos que 1Ax Q∈ ° , 3Bx Q∈ °  e  

4Cx Q∈ ° . 
Passando os pontos para a circunferência trigonométrica temos as 
seguintes simetrias, de acordo com os quadrantes. 
 

 

sen 

cos 

 
 

Então podemos concluir que: 
 

180 72 252Bx = ° + ° = °  
360 72 288Cx = ° − ° = °  

 

Buscamos a soma: 
 

252 288 540B Cx x+ = ° + ° = ° . 
 
 

2ª Solução: 
 

Partindo da soma temos que: 
 

cos cos 0,309 0,309 0C Bx x+ = − + =  
 

Pela fórmula de Prostaférese: 
 

0 cos cos 2 cos cos
2 2

C B C B
C B

x x x xx x + −   = + = ⋅ ⋅   
   

 

0 2 cos cos
2 2

C B C Bx x x x+ −   = ⋅ ⋅   
   

 

 

Logo, 
 

cos 0 ou cos 0
2 2

C B C Bx x x x+ −   = =   
   

 

 

Daí, como 270 360Cx° < < °  e 180 270Bx° < < ° , temos que: 
 

0 180 0 90
2

C B
C B

x xx x ⇒
−

< − < ° < < °  
 

Logo, 
 

cos 0
2

C Bx x−  ≠ 
 

 

 

Só nos resta uma possibilidade: 
 
 

cos 0
2

C Bx x+  = 
 

 

 

Daí, como 270 360Cx° < < °  e 180 270Bx° < < ° , temos que: 
 

24 250 5630 315
2

C B
C B

x xx x ⇒ °
+

° < + < ° < < °  

Logo, 
 

cos 0
2

C Bx x+  = ⇒ 
 

270
2

C Bx x+
= °⇒ 540C Bx x+ = °  

 
 

 
 QUESTÃO 90   

Renata escolhe aleatoriamente um número real de – 4 a 2 e diferente 
de zero, denotando-o por x. Na reta real, o intervalo numérico que 

necessariamente contém o número −2 x
x

 é 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
 

 

 
 

Resolução  Alternativa B 
Pelas informações do enunciado, temos que − ≤ <4 0x  ou < ≤0 2x . 
 

Note que analisar a expressão −2 x
x

 é equivalente a analisar a 

expressão −
2 1
x

. 

 
Analisando-a para o primeiro caso, temos: 
 

1 14 0
4

x
x

− ≤ < ⇒ ≤ − . 

 
 

Multiplicando os dois lados da desigualdade por 2, temos que 
 

2 2 1
4 2x

≤ − = − . 
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Finalmente, subtraindo 1 de ambos os lados da desigualdade, 
obtemos: 
 

2 31
2x

− ≤ −  
 

Fazendo o procedimento análogo para o segundo caso, temos: 
 

1 1 2 20 2 1 1 0
2

x
x x x

< ≤ ⇒ ≤ ⇒ ≤ ⇒ − ≥  
 

Logo, 
 

2 2 31
2

x
x x
−

= − ≤ −  
 

ou 
 

−
= − ≥

2 2 1 0x
x x

 
 

Tal solução é representada pela união dos intervalos abaixo: 
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