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destaque aqui 
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1  5  9  13  17  21  25  29  

2  6  10  14  18  22  26  30  

3  7  11  15  19  23  27  31  

4  8  12  16  20  24  28  32  

 

• Esta prova tem duração de 3 horas e meia e é constituída de 01 redação e de 32 questões objetivas, sendo 04 

questões em cada uma das seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa 

História 

Geografia 

Língua Estrangeira (Inglês) 

Biologia 

Matemática 

Física 

Química 

• Confira se este caderno contém a quantidade correta de questões. Em caso negativo, comunique 

imediatamente ao fiscal da sala para a substituição da prova. 

• Mantenha sua cédula de identidade sobre a carteira. 

• Atenda às determinações do fiscal de sala. 

• Na folha de respostas dos testes, assinale apenas uma alternativa, usando caneta esferográfica azul-escuro 

ou preta e preencha com cuidado o alvéolo correspondente.  

• Não rasure ou amasse a folha de respostas nem a utilize para qualquer outra finalidade. Será anulada a 

questão em que for assinalada mais de uma alternativa ou que estiver totalmente em branco. 

• A folha de resposta é o único documento válido para a correção das provas. O seu preenchimento é de 

inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da folha de respostas, por procedimento 

indevido do participante. 

• Utilize, para rascunhos, qualquer espaço disponível no caderno de questões. 

• O candidato poderá deixar a sala somente uma hora e meia após o início da prova. 

• O caderno de questões pode ser levado pelos candidatos depois de decorrido o tempo de uma hora e meia de 

prova. 

• Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assegurar a confiabilidade do 

processo seletivo.  

        BOA PROVA! 

 

Leia com atenção 
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Considerando as ideias apresentadas nos textos motivadores e seus conhecimentos sobre o tema, redija um texto 

dissertativo-argumentativo em que você desenvolva seu ponto de vista sobre os riscos da automedicação. Escreva 

no máximo 35 linhas. Dê um título a seu texto. Escreva com letra legível. Não escreva em forma de versos 

(poema). 
 

 

 

 

Texto I 

A automedicação, ou seja, o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas, 

sem a avaliação prévia de um profissional capacitado, pode trazer inúmeros problemas. Entre os riscos da 

automedicação, a intoxicação é a mais perigosa. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano no Brasil em decorrência de 

intoxicação.  
Disponível em https://copass-saude.com.br/posts/os-riscos-da-automedicacao-aumentaram-com-a-pandemia. 

Acesso 10 nov 2022. Adaptado. 

 

 

 

 

Texto II 

Tomar medicação sem prescrição médica pode matar até 10 milhões de pessoas por ano até 2050, em todo o 

mundo. O alerta sobre o uso excessivo de medicamentos e os consequentes casos de resistência antimicrobiana 

estão no relatório divulgado por entidades ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU). Além da saúde, o 

documento também mostra o prejuízo na economia. A estimativa é de que, até 2030, a resistência antimicrobiana 

leve cerca de 24 milhões de pessoas à extrema pobreza. No Brasil, segundo a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre 40% e 60% das doenças infecciosas já são resistentes a 

medicamentos. Atualmente, pelo menos 700 mil pessoas morrem todos os anos devido a doenças resistentes a 

medicamentos, incluindo 230 mil por tuberculose multirresistente. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/04/30/interna-brasil,752285/ate-2025-milhoes-de-pessoas-

podem-morrer-por-causa-da-automedicacao.shtml. Acesso 10 nov 2022. Adaptado. 

 

 

 

Texto III 

Durante a pandemia de COVID-19, o padrão de consumo de medicamentos no Brasil chamou a atenção. A 

prescrição e o uso desses medicamentos off-label [medicamentos que não são homologadas por estarem sendo 

estudados seus efeitos e impactos nas pessoas medicadas, ou até mesmo por simplesmente não serem 

reconhecidas as indicações pela agência regulamentadora até o momento de registro do medicamento] para tratar 

ou prevenir a COVID-19 receberam contornos de grande credibilidade e o seu uso foi incentivado amplamente nas 

mídias sociais (WhatsApp, Facebook e Instagram). Nesse contexto, entender a automedicação como problema 

imputado somente aos consumidores desses medicamentos é um equívoco. Existem múltiplos condicionantes e 

muitos outros atores envolvidos, promovendo a prática de uma automedicação estimulada pela mídia e pelas 

autoridades. De todo modo, o resultado no Brasil foi uma avalanche de informações, medo e incertezas, 

contribuindo com uma corrida sem precedentes para os balcões das farmácias.  
MELO, José R.R., DUARTE, Elisabeth C, MORAES, Marcelo V., FLECK, Karen e ARRAIS, Paulo S. D. Arrais. Automedicação e uso 

indiscriminado de medicamentos durante a pandemia da COVID-19. Cadernos de Saúde Pública, 2021, 37(4). Adaptado.   
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 Utilize este espaço para o rascunho da redação 
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Leia o texto a seguir para responder as questões 

01 e 02: 

Menos é mais 

Frequentemente, temos a necessidade de traduzir 

representações espaciais, como é o caso dos mapas e 

das imagens, ou ainda de gerar mapas mentais a 

partir de descrições, sejam elas faladas ou escritas. A 

proposta é ressaltar aspectos relacionados a esse 

complexo processo de comunicação que acompanha 

toda a nossa evolução, desde os primórdios da 

civilização. O propósito é entender como o nosso 

cérebro insiste em simplificar a realidade, buscando 

meios de representação do mundo em uma linguagem 

geográfica, que, apesar de se distanciarem das formas 

reais com que os objetos se apresentam, são 

facilmente compreendidos por nós.  

Quando tentamos traduzir um deslocamento de um 

determinado ponto a outro, que elementos descritivos 

usamos? Já pensou nisso? Tenho certeza de que 

chegaremos à conclusão de que são distâncias, 

direções e alguns pontos de referência, que também 

chamamos de notáveis, dada sua importância. Ao 

ouvir, por exemplo, siga em frente por um quilômetro 

ou até o posto de gasolina e, logo após concluir o 

percurso, analisar as geometrias percorridas neste 

processo, perceberá que o trecho, necessariamente, 

não é uma reta. Na verdade, na maioria das vezes, ele 

é repleto de sinuosidades, cuja descrição detalhada 

não ajudaria na compreensão do trajeto a ser 

percorrido.  
Disponível em: https://cienciahoje.org.br/artigo/menos-e-mais-

392/ Acesso 20 out 2022. Adaptado. 

 

QUESTÃO 1 

Sobre o texto, leia as afirmativas: 

I. O texto apresenta a ideia de que o cérebro 

simplifica a realidade, eliminando detalhes que não 

ajudam na compreensão de um trajeto a ser 

percorrido. 

II. O texto ressalta a importância dos processos de 

comunicação para a evolução do homem. 

III. O texto constata que é fundamental conhecer 

geometria para a compreensão da comunicação das 

relações espaciais.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I e III, apenas.  

 

QUESTÃO 2  

No primeiro parágrafo do texto, o autor empregou 

uma estratégia argumentativa. Assinale a alternativa 

que apresenta corretamente o mecanismo utilizado 

para a sua construção: 

a) ordenação espacial, para indicar os elementos 

geográficos caracterizadores do mapa mental. 

b) exemplificações, para ilustrar o processo de 

comunicação e sua evolução. 

c) contrastes, para indicar as diferenças entre os 

mapas mentais e os mapas geográficos. 

d) ordenação temporal, para indicar o tempo de nossa 

evolução, desde os primórdios da civilização. 

e) definição, para caracterizar a importância da 

comunicação para a compreensão das relações 

espaciais.  

 

QUESTÃO 3  

Cês não sabe o que é favela 

Cês nunca moraram nela 

Cês vivem as suas vidas e ainda criticam elas, as 

mães jovens 

As filhas 

Nascer pra ser feliz, não só pegar barriga 

Mãe solteira, obesa, de periferia, professora de escola 

pública, o alvo do dia 

Filha de um preto com uma nordestina 

O que pra vocês é vitimismo, pra nós, é nossa vida 

Abandono e o descaso são temperos deste coração 

Eu prometi que ia ser rico e cuidar dos meus irmãos 

Cuidar da minha irmã, agora só em prece 

Ela não tá mais aqui é que esse mundo não te merece 
CRIOLO. Sobre viver. São Paulo: Ôloko Records, 2022. 

 
O fragmento acima traz um poema-canção de Criolo. 

O uso da língua literária passa pela subversão 

linguística, uma “violência contra a norma”. Assinale 

a alternativa que indica corretamente qual recurso foi 

empregado no fragmento de texto. 

a) Oralidade 

b) Norma culta  

c) Escapismo 

d) Purismo vernacular 

e) Anglicanismo 

 

QUESTÃO 4  

Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de 

uma maneira tão absoluta desse organismo que é a 

terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que 

precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que 

ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas 

margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, 

na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, 

quilombolas, aborígenes – a sub-humanidade. Porque 

tem uma humanidade, vamos dizer, bacana. E tem 

uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma sub-

humanidade, uma gente que fica agarrada na terra. 

Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, 

dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A 

LÍNGUA PORTUGUESA 



 

organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, 

tanto que as corporações têm criado cada vez mais 

mecanismos para separar esses filhotes da terra de 

sua mãe. “Vamos separar esse negócio aí, gente e 

terra, essa bagunça. É melhor colocar um trator, um 

extrator na terra. Gente não, gente é uma confusão. E, 

principalmente, gente não está treinada para dominar 

esse recurso natural que é a terra.” Recurso natural 

para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? 

O que é preciso sustentar?” 
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São 

Paulo: Nova Fronteira, 2020. 

 
O fragmento de texto de Ailton Krenak traz um tipo 

de pensamento que o caracteriza. Aponte a 

alternativa que indica corretamente esse tipo de 

pensamento. 

a) Pensamento sofismático 

b) Pensamento silogístico 

c) Pensamento poético 

d) Pensamento crítico 

e) Pensamento místico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 5  

O Senado também via com receio a volta de César, 

cuja permanência no poder significava a ruína para 

ele. César declarara-se, quando do seu primeiro 

consulado, abertamente contra o Senado e recusara-se 

a reconhecer limitações constitucionais. Não havia 

esperança de que num segundo consulado se 

mostrasse menos perigoso. Sem aliados, o Senado era 

impotente. (...) Foi, por isso, obrigado a apelar para 

Pompeu (...). Foram feitos todos os esforços para 

afastar Pompeu de César. (...) Quando finalmente em 

janeiro de 49 a.C. decidiu-se pelo rompimento, a 

vantagem estava totalmente a favor de César. 
ROSTOVTZEFF, Mikhail. História de Roma. Editora 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1983. pg. 131. Adaptado. 

 

A crise da República Romana tem relação com a 

conquista de novos territórios e a disputa pelo 

crescente poder do Estado romano. A emergência de 

líderes com divergências com o Senado agravava as 

tensões. Nesse cenário, a morte de Crasso e o 

rompimento entre César e Pompeu significou o fim 

de um arranjo de poder conhecido historicamente 

como:  

a) Primeiro Consulado 

b) Segundo Triunvirato 

c) Terceira República 

d) Primeiro Triunvirato 

e) Segundo Consulado  

 

QUESTÃO 6  

Conforme o sociólogo Max Weber, o primeiro 

vestígio de uma política econômica racional, por 

parte dos soberanos, encontra-se no século XIV, na 

Inglaterra, aquela que, desde Adam Smith se conhece 

sob a denominação de mercantilismo, que significa a 

transferência do interesse de lucro capitalista para a 

política. O Estado procede como se estivesse única e 

exclusivamente integrado por empresários 

capitalistas. 
WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: 

Centauro, 2006. Adaptado.  

 

Vigorando entre os séculos XV e XVIII, o sistema 

mercantilista atuou como suporte aos regimes 

absolutistas europeus, manifestando-se por meio de 

diferentes estratégias, tais como: 

a) As restrições manufatureiras nas metrópoles 

europeias, como forma de evitar a concorrência entre 

elas e de assegurar a entrada de divisas. 

b) O liberalismo alfandegário, praticado a partir da 

elevação das tarifas de importação e exportação de 

produtos estrangeiros. 

c) A defesa da acumulação de tesouros, na forma de 

joias, vestimentas e palácios, para assegurar o lastro. 

d) O estímulo aos setores de serviço e indústria, 

visando ao comércio e enriquecimento das nações.  

e) O colonialismo, estruturado na transferência de 

recursos para a metrópole e nos regimes de 

monopólio e trabalho compulsório.  

 

QUESTÃO 7  

Depois da guerra pela independência em 1898, Cuba 

se tornara um país de faz-de-conta. O 

intervencionismo americano na guerra contra a 

Espanha se perpetuava no século XX. O exército fora 

organizado pelos Estados Unidos e controlado 

através de nomeações e promoções políticas. O 

presidente eleito em 1908 era funcionário da Cuban 

American Co. A política era marcada pela luta de 

facções das classes dominantes que acabavam em 

intervenção dos marines. 
SANTOS, Ana M. América Latina: dependência, 

ditaduras e guerrilhas, In ZENHA, Celeste; 

FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel A. O século XX. O 

tempo das dúvidas. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008, p. 75.  

 

Dentre as medidas que institucionalizou a situação 

descrita no trecho acima, destaca-se 

a) a Doutrina Monroe, de 1823, que aumentava o 

poder de intervenção dos EUA em Cuba, inclusive de 

manter nos governos caribenhos somente governos 

aceitáveis pelos EUA. 

b) a Emenda Taft, direcionada especialmente para as 

crises financeiras nos países do Caribe, que 

legitimava que, nesses momentos, o poder político 

dos EUA era soberano. 

c) a Doutrina do Destino Manifesto, que pregava a 

superioridade dos EUA do ponto de vista racial em 

relação à América Latina e a missão de expandir sua 

cultura junto aos outros povos.  

d) o Corolário Roosevelt, que identificava a 

civilização americana aos valores cristãos 

protestantes e à valorização do conhecimento 

científico acoplado à ideia de progresso. 

e) a emenda Platt, aprovada em 1901 e acrescentada 

à constituição cubana, que concedia aos EUA o 

direito de intervenção nos assuntos cubanos como 

forma de manter a estabilidade no país. 

 

QUESTÃO 8  

O movimento estudantil procurou avançar em 1967 e, 

principalmente, em 1968, por entre as brechas abertas 

no interior do regime militar, que oscilava entre a 

“redemocratização” (a política de diálogo e 

conciliação de classes) e o “endurecimento” total, 

com a militarização do aparelho de Estado e a 

repressão política severa a qualquer esboço de 

dissenso da ordem vigente. A última alternativa foi 

vitoriosa, com a promulgação do AI-5 em dezembro 

de 1968 (...). 
RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. São 

Paulo: Editora UNESP, 2010. p. 127. Adaptado 

 

O AI – 5 é reconhecido como o ato institucional que 

aprofundou a repressão política durante a Ditadura 

HISTÓRIA 



 

Militar (1964 - 1985). Entre as medidas aplicadas 

com o AI – 5 estão:  

a) a nomeação de senadores pelo presidente da 

República, general Costa e Silva, sem a realização de 

eleições. 

b) o poder de suspender o funcionamento do 

Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. 

c) a preservação do direito ao habeas corpus para os 

opositores do regime responderem em liberdade aos 

processos jurídicos de natureza política. 

d) a suspensão da censura à imprensa e da repressão 

política aos opositores.  

e) a extinção do pluripartidarismo, com a 

autorização para a existência de apenas dois partidos 

políticos, a ARENA e o MDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 9  

A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e será 

realizada no Quatar. Este Emirado do Oriente Médio 

segue o fuso horário UTC+3, que é contado a partir 

do horário do Meridiano de Greenwich, em Londres. 

Portanto, para um jogo da seleção brasileira que será 

realizado às 21 h local, qual será o horário desse jogo 

no Brasil (horário de Brasília)? 

a) 18 h 

b) 16 h 

c) 21 h 

d) 15 h  

e) 24 h 

 

QUESTÃO 10  
As fontes solar e eólica são consideradas, do ponto de 

vista socioambiental, como as mais qualificadas para 

receber novos investimentos alinhados com a agenda 

ecológica. Essa conclusão é o resultado de uma 

recém-lançada sistemática científica de avaliação, 

totalmente desenvolvida no Brasil pelo Instituto 

Escolhas - como um ranking de classificação. Ou 

seja, da mesma forma que a geração limpa, graças 

aos seus atributos positivos, está no alto da tabela, as 

térmicas, movidas a óleo e gás, amargam as últimas 

posições. Não só pelos riscos que trazem à saúde 

humana, mas também porque contribuem fortemente 

para as mudanças climáticas, devido às emissões de 

gases de efeito estufa (GEE). Já as hidrelétricas ficam 

no meio termo. 
Disponível em www. Canaldeenergia.com.br. Acesso 23 ago 

2022. 

 

Sobre este tema, assinale a alternativa CORRETA 

a) O Rio São Francisco, situado na região N do 

Brasil, possui várias hidrelétricas ao longo de sua 

extensão, tal como a UHE Sobradinho. 

b) Os principais parques eólicos atualmente situam-se 

na região NE do Brasil, aproveitando-se dos ventos 

alísios. 

c) O Brasil não possui Usinas Nucleares e também 

não utiliza a energia nuclear para geração de energia 

elétrica. 

d) Ao sul da linha do Trópico de Capricórnio, pode-

se instalar plantas de energia solar que são altamente 

produtivas na geração de energia elétrica, ao longo do 

ano todo. 

e) As usinas termoelétricas que geram gases GEE 

foram totalmente desativadas no Brasil, há 10 anos. 

 

QUESTÃO 11  
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

informou que a balança comercial do agronegócio 

brasileiro apresentou superávit de US$ 43,7, no 

período de janeiro a abril de 2022. As exportações do 

setor cresceram 34,9%, enquanto as importações 

ficaram relativamente estáveis, com alta de 0,7%, no 

mesmo período de 2021. A balança comercial total 

encerrou abril com saldo positivo de US$ 8,1 

bilhões", destacou o instituto.  
Disponível em https://economia.uol.com.br/noticias/ Acesso 16 

nov 2022. 

 
Dentre as características do agronegócio, podemos 

citar: 

a) As pequenas propriedades rurais, de estrutura 

basicamente familiar que, desde a década de 1950, 

desempenharam um papel importante na 

modernização do campo. 

b) O emprego, desde a década de 1940, de intensas 

transformações científicas e tecnológicas na 

agricultura. 

c) As médias e grandes propriedades rurais, que 

conseguem alta produtividade em seus respectivos 

ramos de produção, tanto na agricultura quanto na 

pecuária. 

d) A elevada produtividade do solo, devido à 

modernização da agricultura, que resultou em melhor 

distribuição da renda e riquezas entre os diferentes 

grupos sociais nas regiões do agronegócio.  

e) O agronegócio abrange apenas os setores primário 

e secundário da economia, relacionados à produção 

rural e ao processamento da matéria-prima em escala 

industrial. 
 

QUESTÃO 12  
Enquanto grande parte do mundo acompanha a 

invasão russa da Ucrânia, o Iêmen vive um dos 

períodos mais violentos desde 2014, quando 

começou a guerra civil no país. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) classifica o Iêmen como a 

pior situação humanitária do mundo. O conflito já 

gerou 233 mil mortes. 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

60690640. Acesso 10 nov 2022.  

 

Sobre o Iêmen e o atual conflito em sua região, é 

CORRETO afirmar: 

a) O Iêmen situa-se na Península Arábica, que faz 

ligação com a Europa e o Oriente Médio, e é um 

grande produtor de petróleo. 

b) A guerra civil opõe os dois maiores grupos 

produtores de petróleo, cujos interesses em relação ao 

comércio com Ocidente, são opostos.  

c) O Iêmen é o país mais rico da Península Arábica 

devido à grande quantidade de jazidas de petróleo em 

seu território, porém, a guerra civil tem caráter, 

exclusivamente, religioso.   

d) País de estabilidade política na região, conhecido 

por ser um dos lugares menos armados do planeta, o 

Iêmen não apresenta histórico de grupos radicais e 

guerras civis.  

e) A guerra civil opõe duas potências do Oriente 

Médio, as forças do governo do Iêmen, sunitas, 

apoiadas por um lado, pela Arábia Saudita e, de 

outro, milícias rebeldes xiitas, apoiadas pelo Irã. 
 

GEOGRAFIA 



 

As questões 13 e 14 são referentes à tirinha abaixo:  

 

 
 

 

QUESTÃO 13  
O que causa a indignação de Calvin no terceiro 

quadrinho em relação à resposta de Hobbes, o tigre? 

a) O fato de Hobbes responder à pergunta de Calvin 

de maneira evasiva.  

b) A resposta de Hobbes corresponder às 

expectativas de Calvin. 

c) O fato de a resposta de Hobbes não corresponder 

às expectativas de Calvin.  

d) Calvin indigna-se porque o amigo parece feliz 

em não responder sua pergunta. 

e) Calvin indigna-se porque o amigo parece infeliz 

ao responder a sua pergunta. 

 

QUESTÃO 14  
A frase que melhor resume o que pode ser inferido 

desta tirinha é:  

a) Hobbes está feliz porque tem poder sobre Calvin e 

não responde à sua pergunta da maneira como o 

menino esperava.  

b) Hobbes está feliz com o que a vida pode oferecer, 

sem desejo de poder e riqueza que a pergunta feita 

por Calvin traz. 

c) Calvin está satisfeito com sua vida apesar de 

desejar ter poder e riqueza e querer convencer seu 

amigo Hobbes desse desejo.  

d) Calvin e Hobbes estão infelizes porque desejam 

poder e riqueza em substituição àquilo que a natureza 

pode oferecer. 

e) Calvin está infeliz porque não tem poder sobre o 

que Hobbes deseja e gostaria que o amigo quisesse, 

como ele, poder e riqueza.  

 

Leia o texto abaixo para responder as perguntas 

15 a 16. 

 

Extreme Heat Will Change Us 

By 2050, nearly half the world may live in areas that 

have dangerous levels of heat for at least a month, 

including Miami, Lagos and Shanghai, according to 

projections by researchers at Harvard University and 

the University of Washington. 

Just how bad it gets will depend on how much 

humanity curbs climate change. But some of the far-

reaching effects of extreme heat are already 

inevitable, and they will levy a huge tax on entire 

societies — their economies, health and way of life. 

While people in hot climates can build up tolerance 

to heat as their bodies become more efficient at 

staying cool, that can protect them only so much. 

The situation in cities like Kuwait City, in Kuwait, 

and Basra, in Iraq, laid bare the tremendous gap 

between those who have the means to protect 

themselves and those who do not. However, even in 

richer places like Kuwait, no one can escape 

debilitating heat entirely. 

By the end of the century, Basra, Kuwait City and 

many other cities will most likely have many more 

dangerously hot days per year. Just how many 

depends on what humans do in the meantime. 

According to forecasts by researchers at Harvard 

University, even if humans significantly reduce 

carbon emissions, by the year 2100, Kuwait City and 

Basra will experience months of heat and humidity 

that feel hotter than 39 degrees, far more than they 

have had in the last decade. 
By Alissa J. Rubin, Ben Hubbard, Josh Holder, Noah 

Throop, Emily Rhyne, Jeremy White and James 

Glanz.  
The New York Times: Extreme Heat Will Change Us 

Disponível em 

https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/18/world/middleea

st/extreme-heat.html. Adaptado.  

 

QUESTÃO 15  
O principal objetivo do artigo acima é:  

a) Alertar sobre o aumento natural da temperatura 

em duas cidades com situações econômicas e sociais 

parecidas. 

b) Alertar sobre a diminuição natural da temperatura 

em duas cidades com situações econômicas e sociais 

parecidas.  

c) Alertar sobre o aumento da temperatura gerado 

pelo aquecimento global e as consequências que isso 

gera em diferentes cidades.  

INGLÊS 

https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/18/world/middleeast/extreme-heat.html
https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/18/world/middleeast/extreme-heat.html


 

d) Alertar sobre a diminuição da temperatura gerada 

pelo aquecimento global e as consequências que isso 

gera em diferentes cidades.  

e) Alertar sobre o aumento natural da temperatura 

em duas cidades com situações econômicas e sociais 

distintas. 

  

QUESTÃO 16  
A partir da leitura da frase “Just how bad it gets will 

depend on how much humanity curbs climate 

change”, pode-se inferir que:  

a) Não há nada a fazer para que as consequências do 

aquecimento global não atinjam a população de 

cidades que já sofrem ondas de calor.  

b) Há pouca coisa a fazer para que as consequências 

do aquecimento global não atinjam a população de 

cidades que já sofrem ondas de calor. 

c) As ondas de calor decorrentes do aquecimento 

global que atingem cidades já quentes no mundo não 

podem ser controladas pelas ações humanas. 

d) Um aumento menos catastrófico das ondas de 

calor em cidades já quentes depende das ações 

humanas tomadas para controle do aquecimento 

global. 

e) As ondas de calor em cidades já quentes podem 

ser totalmente resolvidas caso a humanidade controle 

as causas do aquecimento global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

QUESTÃO 17  
O sistema respiratório dos animais é responsável pela 

captação de oxigênio do meio externo, bem como 

pela eliminação do CO2. Esse sistema é composto 

pelas vias respiratórias e pelos pulmões.  

 

Sobre o sistema respiratório, avalie as afirmações 

abaixo. 

I. Esse sistema está relacionado com o olfato e com a 

fala, graças à presença dos receptores olfativos e das 

pregas vocais. 

II. Esse sistema é protegido por membranas 

chamadas meninges e é formado pelas fossas nasais, 

faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. 

III. Esse sistema participa do equilíbrio ácido-base, 

pela remoção do excesso de CO2 do organismo. 

IV. Esse sistema libera hormônios na corrente 

sanguínea, os quais atuam apenas em tecidos e 

órgãos-alvo. 

 

Assinale a alternativa que contém as afirmações 

CORRETAS 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) III e IV, apenas.  

 

QUESTÃO 18  
O processo evolutivo permite que os organismos 

apresentem características morfológicas, fisiológicas 

e comportamentais adequadas à sobrevivência em um 

dado ambiente. Isso ocorre também com as plantas, 

podendo ser observada a relação das características 

exibidas por elas e as condições do ambiente em que 

vivem. A variedade de folhas é um exemplo 

interessante para demonstrar a adaptabilidade das 

plantas. Quanto a essas estruturas foliares, assinale a 

alternativa que indica corretamente o tipo foliar que 

apresente estrutura vistosa e atrativa para agentes 

polinizadores. 

a) cotilédones 

b) espinhos 

c) brácteas 

d) catafilos 

e) filódios 

 

QUESTÃO 19  
Os processos de transcrição e tradução determinam a 

produção de proteínas em todos os seres vivos e, 

portanto, são importantes na manutenção da vida pela 

viabilização da estrutura e fisiologia celular.   

 

A seguir, analise as afirmações que seguem sobre 

ambos os processos. 

A – A etapa de início da transcrição se caracteriza 

pelo reconhecimento no DNA, pela RNA polimerase, 

da região a ser transcrita na forma de RNA 

mensageiro. 

B – O término da transcrição é caracterizado por uma 

trinca de bases nitrogenadas AUG, no DNA, 

indicando o fim da transcrição.   

C – O término do processo de tradução envolve as 

moléculas de DNA e dos RNAs mensageiro, 

transportador e ribossomal. 

D – A tradução em células eucarióticas ocorre no 

núcleo celular; em células procariotas, na ausência do 

núcleo, ocorre no citoplasma celular. 

E – Para a formação das proteínas na transcrição, 

ambas as fitas de DNA devem ser copiadas na forma 

de RNAs mensageiros. 

 

Assinale a alternativa que indica, corretamente, 

qual(is) afirmação(ões) é/são verdadeira(s) e qual(ais) 

é/são falsa(s). 

a) A-Verdadeira; B-Verdadeira; C-Verdadeira;       

D-Verdadeira; E-Verdadeira. 

b) A-Verdadeira; B-Verdadeira; C-Verdadeira;       

D-Falsa; E-Falsa. 

c) A-Verdadeira; B-Falsa; C-Falsa; D-Falsa;           

E-Falsa. 

d) A-Falsa; B-Falsa; C-Falsa; D-Verdadeira;            

E-Verdadeira. 

e) A-Falsa; B-Verdadeira; C-Falsa; D-Verdadeira;  

E-Falsa. 

 

QUESTÃO 20  
Os Anapsidas são um grupo de tetrápodes 

caracterizados pela ausência de aberturas temporais 

no crânio, posteriormente à região das órbitas 

oculares. A região temporal do crânio dos anápsidos 

é totalmente recoberta por ossos dérmicos. Este 

grupo é considerado a condição primitiva dos 

Amniotas.  
Disponivel em 

https://emsinapse.wordpress.com/2019/09/20/anapsida-sinapsida-

e-diapsida-a-evolucao-do-cranio-dos-tetrapodes/. 

 

Assinale qual alternativa apresenta corretamente um 

animal Anapsida. 

a) Serpentes 

b) Quelônios 

c) Peixes 

d) Anfíbios 

e) Mamíferos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/tecidos-humanos.htm


 

QUESTÃO 21  

Matheus começou a receber uma mesada 

mensalmente de seus pais e a guardar 100% dela. A 

cada dois meses, sua mesada aumenta R$ 50,00. 

Assim, no terceiro mês, sua mesada é R$ 50,00 a 

mais do que no primeiro mês; no quinto mês, sua 

mesada é R$ 50,00 a mais que no terceiro, e assim, 

sucessivamente. Após receber 12 mesadas, Matheus 

tem guardado R$ 2343,00. Nessas condições, pode-se 

afirmar corretamente, que o valor da primeira mesada 

de Matheus é: 

a) Menor que R$ 50,00 

b) Maior que R$ 50,00 e menor que R$ 65,00 

c) Maior que R$ 65,00 e menor que R$ 80,00 

d) Maior que R$ 80,00 e menor que R$ 95,00 

e) Maior que R$ 95,00 

 

QUESTÃO 22  

As raízes da equação  

correspondem às temperaturas registradas em oC, em 

três dias sucessivos, em determinada cidade. Se em 

um dos dias foi registrado -1°C, pode-se afirmar 

corretamente que a soma das outras duas 

temperaturas é um número: 

a) Negativo 

b) Par 

c) Ímpar e não primo  

d) Ímpar e primo 

e) Não inteiro 

 

QUESTÃO 23  

Um escritório jurídico registra, em seu relógio de 

ponto, os horários de chegada ao trabalho de seus 15 

funcionários. Num dado dia, os 15 funcionários 

chegaram mais cedo ao trabalho para compensação 

de horas, conforme dados apresentados na tabela a 

seguir. 

 

 

Com base nessas informações, pode-se afirmar 

corretamente que: 

a) O tempo mediano de compensação de horas, nesse 

dia, foi de 8 minutos. 

b) A moda dos tempos de compensação, nesse dia, 

foi de 8 minutos. 

c) O tempo mediano de compensação de horas, nesse 

dia, foi de 10 minutos 

d) O tempo médio de compensação de horas dos 15 

funcionários, nesse dia, foi superior a 10 minutos. 

e) A moda dos tempos de compensação, nesse dia, 

foi de 10 minutos. 

 

QUESTÃO 24  

A figura a seguir representa um funil no formato de 

um cone circular reto. Se o diâmetro AB é de        

 cm e o ângulo AÔB é 60°, pode-se afirmar 

corretamente que o volume do funil, expresso em ml, 

é de  

 

Dados: 

 
 

 
 

a) 192  

b) 240 

c) 384 

d) 458 

e) 576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Número de 

funcionários 
2 4 3 3 2 1 

Tempo de 

compensação 

(min) 

2 5 8 10 12 15 

MATEMÁTICA 



 

QUESTÃO 25  
Leia o trecho que segue:  

 

Uma equipe de estudantes chamada GreenTeam, da 

Universidade de Stuttgart, na Alemanha, construiu o 

carro elétrico com aceleração de 0 a 100 km/h mais 

rápida do mundo. O carro-projeto dos alunos 

conseguiu atingir a marca de 100 km/h em apenas 

1,41 segundos, e foi registrado pelo livro dos 

recordes Guinness Book. 
Castro, Bernardo.  Estudantes batem recorde de aceleração de 0 a 

100 km/h em carro elétrico. UOL, 2022. Disponível em: 

https://autopapo.uol.com.br/curta/recorde-aceleracao-carro-

eletrico/. Acesso 25 out. 2022. Adaptado.  

 

Com base nos dados apresentados, a aceleração 

escalar média do carro elétrico construído pelos 

estudantes é de, aproximadamente, 

a) 20 m/s² 

b) 71 m/s² 

c) 30 m/s² 

d) 65 m/s² 

e) 15 m/s² 

QUESTÃO 26  
Leia as afirmações a seguir, sobre as Leis de Newton: 

I. O uso do cinto de segurança está relacionado à 

segunda Lei de Newton, o princípio fundamental da 

dinâmica. 

II. Ao analisarmos o comportamento de dois corpos 

de massas diferentes, submetidos a uma mesma força 

idêntica, podemos dizer, de acordo com a segunda 

Lei de Newton, que o corpo de maior massa adquirirá 

maior aceleração. 

III.  Ao caminhar, uma pessoa empurra o chão para 

trás; como reação, o chão a empurra para frente. Isso 

se deve à existência da força de atrito e está 

relacionada à terceira Lei de Newton. 

 

Está(ão) CORRETA(S) apenas: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) II e III 

 

 

 

QUESTÃO 27  
Uma fonte não ideal de resistência interna R e força eletromotriz E alimenta os resistores de 4 ohms e 8 ohms, 

conforme figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esse circuito elétrico, é CORRETO afirmar: 

a) A potência gerada pela fonte é dissipada somente pelos resistores de 4 ohms e 8 ohms. 

b) Sendo I a corrente que atravessa a fonte, a potência efetiva Pef  gerada pela mesma é Pef  = (E – RI)I.  

c) A corrente que atravessa a fonte é limitada somente pelos resistores de 4 ohms e 8 ohms. 

d) A corrente que atravessa o resistor de 4 ohms é a mesma que atravessa o resistor de 8 ohms. 

e) Nenhuma potência é dissipada pela fonte. 

 

QUESTÃO 28  
Na figura a seguir, um imã permanente de polos norte N e sul S pode ser deslocado ao longo do eixo axial, 

afastando-se ou aproximando da espira de corrente.  

 

FÍSICA 



 

 
 

 

É CORRETO afirmar que: 

a) Aproximando e mantendo o imã em repouso próximo da espira, o voltímetro permanece registrando uma 

tensão não nula e a lâmpada mantém-se acesa. 

b) Afastando e mantendo o imã em repouso longe da espira, o voltímetro permanece registrando uma tensão não 

nula e a lâmpada mantém-se acesa. 

c) Independente de qualquer tipo de movimento do imã, a lâmpada só acenderia se algum tipo de fonte (bateria) 

fosse ligada aos polos da mesma. 

d) Independente de qualquer tipo de movimento do imã, o voltímetro só registraria alguma tensão se algum tipo 

de fonte (bateria) fosse ligada aos terminais do mesmo. 

e) A lâmpada ficaria piscando e o voltímetro registraria valores de positivo e negativo de tensões, se um 

movimento de vai e vem, na direção axial da espira, fosse continuamente mantido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29  
Um equipamento de destilação utilizado para a 

separação de uma solução de cloreto de sódio (água 

salgada) em seus componentes é mostrado na figura 

abaixo. Ao ferver a solução, a água evaporada 

condensa-se e é, então, coletada num frasco receptor. 

Depois de toda água evaporada, o cloreto de sódio 

puro permanece no frasco de aquecimento. 

 

 
 

Equipamento de destilação 

Fonte: Química geral e reações químicas, vol: 1/John C. Kotz et 

al, tradução Noveritis do Brasil, 1ª ed., São Paulo: Cengage 

Learning. 

 

A respeito do processo de destilação e da solução 

analisada, podemos afirmar que: 

I. A solução de água salgada é homogênea. 

II. A solução salina em questão trata-se de uma 

solução não-eletrolítica. 

III. Esse processo de separação de misturas é 

aplicado somente para misturas sólido-líquido 

homogêneas. 

IV. Uma vez que cada componente da mistura 

mantém suas propriedades, podemos separar a 

mistura em seus componentes. 

 

A partir das informações acima, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e IV 

d) II e III 

e) I e IV 

 

QUESTÃO 30  
Segundo a classificação das reações químicas, a 

alternativa que representa, hipoteticamente, uma 

reação de análise ou decomposição é: 

a) X  → A + B + ... 

b) A + B +    ...  →   X   

c) AB + CD   →  CB + AD   

d) AB + C   →  CB + A  

e) AB + C   →  AC + B 
 

QUESTÃO 31  
Se um átomo tivesse o diâmetro do planeta Terra 

(aproximadamente 12,7 x 106 m), o valor do diâmetro 

do seu núcleo seria: 

QUÍMICA 



 

a) Entre 0,127 km e 1,27 km. 

b) Entre 0,127 cm e 1,27 cm. 

c) Entre 0,127 mm e 1,27 mm. 

d) Entre 0,127 µm e 1,27 µm. 

e) Entre 0,127 nm e 1,27 nm. 

 

QUESTÃO 32  
Os catalisadores automotivos são dispositivos que 

contêm metais que favorecerem a transformações de 

gases poluentes em não poluentes, de uso obrigatório 

no Brasil desde o ano de 1997. Os metais utilizados 

nos catalisadores são a platina, paládio e ródio, nas 

quantidades de 1,89g, 0,29g e 0,10g, 

respectivamente, por unidade de catalisador. O metal 

mais caro utilizado no catalisador automotivo é o 

ródio, com valor no mercado internacional de U$ 

435,00 por grama (cerca de 10 vezes mais caro que o 

ouro). Calcule o preço de cada átomo de ródio 

utilizado no catalisador automotivo. 

a) U$ 7,4 x 10-19  

b) U$ 7,4 x 10-20  

c) U$ 7,4 x 10-21  

d) U$ 7,4 x 10-22  

e) U$ 7,4 x 10-23  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


