
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

 
Assinatura do(a) candidato(a) :_________________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

destaque aqui 

 
GABARITO-RASCUNHO 

1  9  17  25  33  41  49  57  65  73  

2  10  18  26  34  42  50  58  66  74  

3  11  19  27  35  43  51  59  67  75  

4  12  20  28  36  44  52  60  68  76  

5  13  21  29  37  45  53  61  69  77  

6  14  22  30  38  46  54  62  70  78  

7  15  23  31  39  47  55  63  71  79  

8  16  25  32  40  48  56  64  72  80  

Esta prova tem duração de 4 horas e é constituída de 80 questões objetivas, sendo 10 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 três horas e meia após o início da prova.  
• Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assegurar a confiabilidade do 
processo seletivo.  
• Não é permitida a saída da sala com este caderno de questões. 

    BOA PROVA! 

Leia com atenção 



 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Leia o texto a seguir para responder as questões 01 
e 02: 
 

De quais inovações o sistema de saúde brasileiro 
necessita? 

 
Muitas soluções foram desenvolvidas por 
organizações brasileiras nos últimos anos e sinalizam 
o tipo de inovação que pode contribuir para aumentar 
nossa capacidade de enfrentar as necessidades e os 
desafios coletivos no campo da saúde. É isso o que 
mostram os princípios e requisitos da Inovação 
Responsável em Saúde (IRS), um campo de pesquisa 
emergente, que coloca em evidência um conjunto de 
nove atributos que permitem examinar o grau de 
responsabilidade das inovações em saúde. 
Os primeiros três atributos da IRS estão relacionados 
com o valor das inovações para a saúde da população. 
O primeiro atributo enfatiza que inovações 
responsáveis têm relevância sanitária, ou seja, são 
soluções destinadas a enfrentar um problema de saúde 
que é importante em determinada região, sem 
negligenciar as doenças raras e aquelas para as quais 
ainda não há cura. O segundo atributo destaca a 
importância de haver meios disponíveis para atenuar 
os impactos negativos sobre os aspectos éticos, legais 
e sociais suscitados pelo uso das inovações em saúde, 
os quais devem ser previstos durante seu 
desenvolvimento. O impacto das inovações sobre as 
desigualdades em saúde é o foco do terceiro atributo, 
que ressalta a importância de atender as necessidades 
específicas de um grupo vulnerável, ou assegurar que 
a capacidade de se beneficiar da inovação não seja 
afetada pelo status socioeconômico, pela posição 
social ou pelas capacidades de cada um. 
Os três atributos seguintes se preocupam com o valor 
das inovações para o sistema de saúde. O primeiro 
atributo desse conjunto é a inclusividade, que enfatiza 
que os processos de criação e de desenvolvimento das 
inovações devem ser inclusivos (com a participação de 
um conjunto diversificado e relevante de partes 
interessadas e com a integração significativa das suas 
contribuições). O próximo atributo é a responsividade, 
que destaca a importância de oferecer respostas 
dinâmicas a uma necessidade, ou a um desafio 
significativo do sistema de saúde (mudanças 
demográficas e epidemiológicas, recursos humanos, 
prestação de serviços, governança do sistema etc.). O 
terceiro atributo desse conjunto é que o nível e a 
intensidade dos cuidados exigidos pela inovação 
devem ser compatíveis com a sustentabilidade do 
sistema de saúde, buscando reduzir intervenções 
desnecessárias no nível mais especializado do sistema. 
O valor econômico das inovações é examinado pelo 
atributo da frugalidade, que destaca a possibilidade de 
criar e de desenvolver inovações com custos de 
produção e de manutenção mais baixos, com foco nas 
funções essenciais de que os usuários necessitam e que 

sejam fáceis de utilizar. A IRS se preocupa também 
com a organização que produz e disponibiliza as 
inovações, por meio do exame de modelos de negócio.  
Por fim, o valor ambiental pode ser examinado pelo 
atributo da ecorresponsabilidade, que contempla a 
adoção de práticas responsáveis nas cinco etapas-
chave do ciclo de vida das inovações em saúde 
(aquisição e uso de insumos e matérias-primas, 
produção, distribuição, uso e descarte). 
SILVA, Hudson Pacífico. De quais inovações o sistema de saúde 

brasileiro necessita? Ciência Hoje. Disponível em: 
https://cienciahoje.org.br/artigo/de-quais-inovacoes-o-sistema-

de-saude-brasileiro-necessita/ Acesso em: 30 set. 2022. 
Adaptado. 

 
QUESTÃO 1  
A partir da leitura do texto, considere as afirmativas 
abaixo: 
I. O autor afirma que a Inovação Responsável em 
Saúde (IRS) é um campo de pesquisa emergente que 
permite analisar o quanto as inovações podem ajudar 
a enfrentar os desafios da área da saúde; 
II. O autor afirma que a Inovação Responsável em 
Saúde (IRS) considera as necessidades da população e 
do sistema de saúde e os impactos econômicos e 
ambientais; 
III. O autor apresenta a ideia de que há um conjunto 
de nove atributos que permitem examinar o grau de 
responsabilidade das inovações em saúde. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II apenas. 
e) I, II e III. 
 
QUESTÃO 2  
A construção da estratégia argumentativa empregada 
pelo autor do texto para o desenvolvimento do 
segundo e do terceiro parágrafos está apresentada em 
uma das alternativas abaixo. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) enumeração, para apresentar seis atributos que 
contribuem para a criação do valor de 
responsabilidade para a Inovação Responsável em 
Saúde (IRS). 
b) contraste, para indicar as diferenças entre as cinco 
etapas-chave do ciclo de vida das inovações em saúde 
e os nove atributos responsáveis pelo grau de 
responsabilidade das inovações na área da saúde.  
c) analogia, para indicar as semelhanças entre os seis 
atributos orientadores da concepção da Inovação 
Responsável em Saúde (IRS). 
d) definição, para apresentar o novo campo de 
pesquisa emergente, denominado Inovação 
Responsável em Saúde (IRS). 
e) indicador temporal, para caracterizar a evolução da 
Inovação Responsável em Saúde (IRS).  

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://cienciahoje.org.br/artigo/de-quais-inovacoes-o-sistema-de-saude-brasileiro-necessita/
https://cienciahoje.org.br/artigo/de-quais-inovacoes-o-sistema-de-saude-brasileiro-necessita/


 

QUESTÃO 3  
Observe o fragmento da letra da música “Paciência“, 
de autoria de Lenine e Dudu Falcão: 
 
“Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma... a 
vida não para 
Enquanto o tempo acelera e pede pressa 
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa... a vida é tão 
rara 
Enquanto todo mundo espera a cura do mal 
E a loucura finge que isso tudo é normal... Eu finjo ter 
paciência 
E o mundo vai girando cada vez mais veloz 
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 
Um pouco mais de paciência 
Será que é tempo que lhe falta pra perceber? 
Será que temos esse tempo pra perder? 
E quem quer saber...a vida é tão rara, tão rara” 
 

LENINE; FALCÃO, D. Paciência. Álbum Na Pressão, 1999. 
Disponível em: https://goo.gl/KzKACk. Sony BMG Music 
Entertainment. São Paulo, SP, Brasil. Acesso 30 set 2022. 

 
Observe as afirmativas: 
I. o autor apresenta valores de temporalidade e um 
andamento (rítmico), com a necessidade de momentos 
de paciência em contraste com a agitação da vida; 
II. o autor deixa transparecer sua predileção por 
valores de vida, aqueles que permitem a formação de 
durações e que requerem necessariamente 
desaceleração; 
III. o eu lírico (cancional) expressa sintonia entre o 
fluxo frenético da vida e a perspectiva de busca pela 
paz. 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) I, II e III.  
 
QUESTÃO 4  
Quem é Svante Pääbo, vencedor do Prêmio Nobel 
2022 de Medicina 
Cientista sueco conseguiu sequenciar o genoma do 
Homem de Neandertal, ancestral humano extinto, e 
deu origem a um novo campo científico: a 
paleogenética. 
A Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska, da 
Suécia, anunciou nesta segunda-feira, 3, o vencedor do 
Prêmio Nobel 2022 em Medicina: o sueco Svante 
Pääbo, por descobertas sobre o genoma de ancestrais 
humanos extintos. 

Disponível em:  https://veja.abril.com.br/saude/svante-paabo-
leva-nobel-de-medicina-por-descoberta-sobre-evolucao-humana/ 

Acesso 03 out. 2022. 
 

Em relação ao emprego dos dois pontos, nos dois 
casos, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Seguem regras diferentes de uso: no primeiro caso, 
foi utilizado para indicar uma enumeração; no 
segundo caso, foi empregado para indicar uma 
explicação.  
b) Seguem regras diferentes de uso: no primeiro caso, 
foi empregado para indicar uma explicação; no 
segundo caso, foi empregado para indicar uma citação 
textual. 
c) Seguem regras diferentes de uso: no primeiro caso, 
foi empregado para indicar a supressão de um verbo; 
no segundo caso, para inserir informações adicionais 
aos elementos essenciais da oração. 
d) Seguem a mesma regra de uso, pois foram 
empregados para indicar uma explicação. 
e) Seguem a mesma regra de uso, pois foram 
empregados para indicar a quebra da sequência das 
ideias. 
 
Leia o texto a seguir para responder a questão 05: 
 

 
 
Outubro é o mês de campanha de conscientização que 
tem como objetivo principal alertar as mulheres e a 
sociedade sobre a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de mama, que é uma 
doença resultante da multiplicação de células 
anormais da mama, que forma um tumor com 
potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de 
câncer de mama. Alguns se desenvolvem 
rapidamente, e outros, não. A maioria dos casos tem 
boa resposta ao tratamento, principalmente quando 
diagnosticado e tratado no início. 
Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/05-02-dia-nacional-da-

mamografia/. Acesso 01 out 2022. Adaptado. 
 
QUESTÃO 5  
As palavras destacadas “que”, “alguns” e “outros”, 
sublinhadas no texto, têm o uso de um mesmo 
procedimento linguístico. Sobre esse procedimento, 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) hipérbole; 



 
b) metáfora; 
c) anáfora; 
d) catáfora; 
e) metonímia. 
 
QUESTÃO 6  
Eu olhava a torre da Igreja. E o meu pensamento 
estirava-se pela paisagem, encolhia-se, descia as 
escadas, ia ao jardim, ao pomar, entrava na sacristia. 
João Nogueira condenava a literatura revolucionária, 
a patriotice alambicada. O oratório, sobre a mesa, 
estava cheio de santos; na parede penduravam-se 
litografias; a porta dava pancadas no batente; apagava-
se a vela, eu acendia outra e ficava com o fósforo entre 
os dedos até queimar-me. As casas dos moradores 
eram úmidas e frias. A família de mestre Caetano vivia 
num aperto que fazia dó. E o pobre do Marciano tão 
esbodegado, tão escavacado, tão por baixo! Azevedo 
Gondim reclamava liberdade, aos gritos. Contenta-se 
com a renda mofina do jornal e deve os cabelos da 
cabeça. Conforma-se com isso. O que deseja é ver a 
gazeta de mangas arregaçadas, espumando, e no bilhar 
do Sousa, quando a carambola falha, insultar os 
políticos, umas toupeiras. Agora a vela estava 
apagada. Era tarde. A porta gemia. O luar entrava pela 
janela. O Nordeste espalhava folhas secas no chão. E 
eu já não ouvia os berros do Gondim.  

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 
1986, p. 177. 

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o fragmento 
destacado – As casas dos moradores eram úmidas e 
frias. A família de mestre Caetano vivia num aperto 
que fazia dó. E o pobre do Marciano tão esbodegado, 
tão escavacado, tão por baixo! –: 
a) a lógica discursiva é a do narrador, lógica original, 
desde sempre enunciada por ele. 
b) a lógica discursiva é a da tia de Madalena, lógica 
original, desde sempre enunciada por ela. 
c) a lógica discursiva é a de terceira pessoa, tão 
somente dela.  
d) a lógica discursiva é a de Gondim, agora reiterada 
por Paulo Honório. 
e) a lógica discursiva é a de Madalena, agora 
incorporada por Paulo Honório.   
 
QUESTÃO 7  
3 x 4: Liége  
 
Sou morena e magrinha, mas não como qualquer 
polinésia, como queria Cecília, e também nada tenho 
de Oriente: sou mais britânica na minha morenez, sou 
mais Brontë, qualquer das três. Meu pequeno coração 
foi gestado numa áspera charneca, gasto os invernos 
tentando descobrir infrutífera um caminho qualquer 
sobre a neve capaz de transformar todos os caminhos 
num único descaminho gelado e sem porto, tivesse 
nascido cem anos atrás me fanaria em brancas rendas 

e hemoptises escarlates,  menos por doença que por 
delicadeza, insuportáveis que são para meus olhos os 
escarpados penedos das tardes ou a luz clara do meio-
dia, envolta em penumbras que amenizassem o duro 
contorno das coisas viventes [...] Depois busco um 
lugar junto à janela, pouso o rosto sobre uma das mãos 
e com a outra vou traçando riscos tristes pelas vidraças 
sempre embaçadas, por vezes grafo nomes de lugares 
e gentes que nunca conhecerei, sóis fanados atrás de 
nuvens débeis, flores doentias, estrelas opacas, talos 
quebradiços, plátanos desfolhados, olhos profundos, 
rostos apoiados em mãos magras como as minhas, 
identifico enquanto meus dedos riscam e riscam e 
riscam sem parar o inefável.  

ABREU, Caio Fernando. Morangos mofados. Rio de Janeiro: 
Agir, 2005, p. 99. 

 
Identifique a alternativa CORRETA, acerca do 
fragmento de texto apresentado. 
a) Há alusão, no início do texto, a escritoras da 
literatura inglesa e a tentativa de composição de uma 
ambiência dos romances dessas escritoras. 
b) Há citação, no início do texto, de escritoras da 
literatura inglesa e a tentativa de composição de um 
cenário exótico. 
c) Há apropriação, no início do texto, de fragmentos 
de textos de escritoras da literatura inglesa e a tentativa 
de criação de uma paisagem caótica. 
d) Há referência, no início do texto, a escritoras da 
literatura alemã e a tentativa de composição de um 
cenário exótico. 
e) Há citação, no início do texto, de escritoras da 
literatura alemã e a tentativa de uma ambiência 
alucinante. 
     
QUESTÃO 8  
No mais, mesmo, da mesmice, sempre vem a 
novidade. Naquela véspera, eu andava meio relaxo, 
fraco; eu já declinava para nãoezas? Nos primeiros de 
novembro. Sou quase de paz, o quanto posso. 
Desconto, para trás, o em que me tive, da mocidade: 
desmandos, desordens e despraças. Daí, depois, da 
vida a sério, que, cá, de brava, danava-se. Sou 
remediado lavrador, isto é – de pobre não me sujo, de 
rico não me emporcalho.  

ROSA, J. G. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Livraria josé 
Olympio, 1968. 

 
A partir da leitura do fragmento de texto acima, 
identificamos alguns procedimentos linguístico-
literários. Quais são eles?  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) metáfora, neologismo, dito popular 
b) metonímia, neologismo, dito espirituoso 
c) aliteração, neologismo, dito popular 
d) aliteração, arcaísmo, dito popular 
e) assonância, arcaísmo, dito espirituoso. 
 



 

QUESTÃO 9  
“Diário do Kaos  

[...] 
Ser um herói 
Quem não quer ser pra mãe? 
Motivo de sorrir 
É de pequeno no prézin, com papel crepom 
Dia dos pais não tem mais 
Alguém se foi na construção civil 
Quem quer saber? 
Filho de preto e favelado, jão 
O que sobra pra nós 
É ser melhor, bem melhor, mas melhor, tipo um 
doce 
Uma coisa, um chocolate, uma pedra rara 
Pra desabafar meu rap vai me levar 
Aos confins do mundo pra dizer 
Que só amor pode te afastar do canhão 
De um doze, de um tiro, de uma arma, de uma 
desilusão 
Quem sofre, Pai, eu sei, abra seu coração 
Aqui quem fala é um sobrevivente, Pai 
A música vem e me traz emoção 
Um milagre divino, Senhor 
Na biqueira eu não vou, vários irmãos 
Morrer em vão 
Alimentação de onde eu vim 
Pro Senhor ver, é ilusão 
Acorda irmão! 
Tecnologia vem e tá na tua mão pra dizer 
Que a cada dia que passa 
Você é nada, nada, nada, nada pro sistema, Pai 
[...]”. 

CRIOLO. Sobre viver. São Paulo: Ôloko Records, 2022. 
  
O fragmento acima, dentre muitas leituras possíveis, 
apresenta, abaixo, uma delas. Assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Há uma interlocução com um “irmão”, que parece 
remeter a um “camarada” do eu lírico. 
b) Não apresenta uma interlocução marcada, pois é 
uma interlocução não demonstrada linguisticamente. 
c) Há uma interlocução denominada de “você”, que 
parece remeter a qualquer ser comum. 
d) Há uma interlocução com um Pai, reiteradas vezes 
referida, que parece remeter a uma entidade religiosa. 
e) Há uma interlocução com “Filho de preto e 
favelado, jão”, reiteradas vezes repetida, que parece 
remeter a qualquer ser comum.  
 
QUESTÃO 10  
Leia o fragmento seguinte: 
“É claro que durante esses anos nós deixamos de ser 
colônia para constituir o Estado brasileiro e entramos 
no século XXI, quando a maior parte das previsões 
apostava que as populações indígenas não 
sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos 

não mantendo formas próprias de organização, 
capazes de gerir suas vidas.  
Isso porque a máquina estatal atua para desfazer as 
formas de organização das nossas sociedades, 
buscando uma integração entre essas populações e o 
conjunto da sociedade brasileira. 
O dilema político que ficou para as nossas 
comunidades que sobreviveram ao século XX é ainda 
hoje precisar disputar os últimos redutos onde a 
natureza é próspera, onde podemos suprir as nossas 
necessidades alimentares e de moradia, e onde 
sobrevivem os modos que cada uma dessas pequenas 
sociedades tem de se manter no tempo, dando conta de 
si mesmas sem criar uma dependência excessiva do 
Estado”.  

KRENAK, Aílton. Ideias para adiar o fim do mundo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019.  

 
A partir do fragmento de texto, indique a alternativa 
CORRETA, quanto ao que se diz nele. 
a) As comunidades originárias deixaram de ser 
colônia, mas não conseguiram participar da 
constituição do Estado brasileiro. 
b) Precisar disputar os últimos redutos onde a natureza 
é próspera e onde se pode suprir as necessidades 
alimentares e de moradia é o dilema político que ficou 
para as comunidades que sobreviveram ao século XX. 
c) A maior parte das previsões apostava que as 
populações indígenas não precisavam sobreviver à 
ocupação do território. 
d) Nessas comunidades originárias, não sobrevivem os 
modos que cada uma dessas pequenas sociedades tem 
de se manter no tempo, dando conta de si mesmas sem 
criar uma dependência excessiva do Estado. 
e) A máquina estatal atua para minimizar as formas de 
organização das sociedades originárias, buscando uma 
integração entre essas populações e o conjunto da 
sociedade brasileira. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 11  
Os romanos ricos tinham um estilo de vida luxuoso 
sob quaisquer padrões, antigos ou modernos. O 
imperador, (...) estava na parte mais alta do espectro, 
superando até os super-ricos. Sua fortuna tinha por 
base as rendas das vastas propriedades imperiais 
espalhadas por todo o mundo romano, que passavam 
de um governante ao seguinte e incluíam minas e 
propriedades industriais, além de fazendas; um fator 
que aumentava sua fortuna eram as linhas nebulosas 
entre as finanças do Estado e as do próprio imperador; 
e também – pelo menos, às vezes, essa era a acusação 
– várias formas de apropriação, como heranças 
compulsórias, quando o dinheiro em caixa ficava mais 
curto. 

BEARD, M. SPQR: uma história da Roma Antiga. São Paulo: 
Planeta, 2017. p.534. Adaptado.  

 
Ostentar a riqueza era uma prática comum entre os 
romanos ricos e também praticada pelos imperadores.  
A ostentação da riqueza relacionava-se: 
a) À recusa por investimentos produtivos pelos ricos 
romanos, pois a aquisição de recursos econômicos era 
realizada exclusivamente por meio das conquistas 
territoriais. 
b) À estrutura econômica do império romano, que 
priorizava a obtenção de riqueza mediante a 
exploração do trabalho de pessoas escravizadas 
durante as conquistas.  
c) A uma prática social relacionada à busca do 
prestígio, pois a demonstração de riqueza evidenciava 
a capacidade de controlar a própria vida e de dispor 
livremente dos recursos econômicos.  
d) À competição entre os ricos romanos e o 
imperador para demonstrar que a posse da riqueza 
tornava esses cidadãos isentos das obrigações para 
com as leis, exclusiva para os pobres do império.  
e) À resistência às críticas promovidas por 
sacerdotes e religiosos que clamavam por um estilo de 
vida modesto e dedicado à adoração aos deuses.   

 
QUESTÃO 12  
Na arte medieval, o espaço era criado pela 
justaposição de imagens, composta em paralelismos 
coordenados ou em sequência livre, de forma que o 
observador deveria movimentar-se o tempo todo para 
observar o conjunto, mudando sempre seu foco óptico. 
Já o espaço da arte renascentista é rigorosamente 
concentrado, sendo a visão de conjunto da obra 
simultânea e não desdobrada como no outro. 

SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento. São Paulo: Atual, 
1994. Adaptado.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
        Christi (Life of Christ), France, c.1175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Sanzio, Madona Sistina, 1512. 
 
Sobre a produção artística medieval e a renascentista, 
leia as afirmativas abaixo: 
I.  Na arte medieval, as figuras, exclusivamente 
religiosas, apresentavam formas e expressões 
invariáveis, volumes e dimensões uniformes, quase 
suprimindo a ideia de espaço. Era uma arte estática e 
sagrada, como a sociedade que ela representava.  
II. A arte medieval, buscando retratar a vida 
religiosa, era mais próxima do modo de vida 
implantado no Ocidente europeu com o incremento 
das relações mercantis e o desenvolvimento das 
cidades. 
III.  No Renascimento, predomina a representação 
realista da figura humana, que exigia um domínio 
completo sobre a anatomia do corpo, os recursos do 
movimento e a psicologia das expressões.  
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I, II e III. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, apenas. 
e) II, apenas. 

HISTÓRIA 



 

QUESTÃO 13  
Um dos poucos que, em sua época, acreditava na 
soberania absoluta do povo. Curvar-se a uma lei, de 
cuja criação a sociedade não participou, era uma 
receita para a tirania. A autodeterminação está na raiz 
de toda ética e política. Os seres humanos podem 
abusar de sua liberdade, mas não são verdadeiramente 
humanos sem ela. O que esse gigante teria pensado da 
Europa 300 anos depois de seu nascimento? Ele ficaria 
impressionado com a forma como a democracia, que 
ele tanto prezava, está sob o cerco do poder 
corporativo e de uma mídia manipuladora. A 
sociedade, ele ensinou, no verdadeiro estilo 
republicano, era um lugar onde homens e mulheres 
podiam florescer como fins em si mesmos, não como 
um conjunto de dispositivos para promover seus 
interesses egoístas. 

EAGLETON, Terry. Disponível em 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/27. 

Acesso 12 out 2022. 
 
O texto acima refere-se a um dos principais 
pensadores da Modernidade, considerado um 
importante teórico contratualista, deixando 
contribuições para o debate acerca da formação da 
sociedade civil. Trata-se de: 
a) John Locke, que apoiava o absolutismo e afirmava 
que o poder soberano tem como única função a 
garantia da liberdade, essencial para a realização 
humana. 
b) Thomas Hobbes, que era contrário a qualquer tipo 
de Estado forte como forma de controlar os 
sentimentos antissociais dos homens em sociedade. 
c) Jean Jacques Rousseau, para quem a única maneira 
de garantir os direitos de cada um está na organização 
de uma sociedade civil, com direitos iguais para todos. 
d) Voltaire, teórico do Iluminismo, em cuja obra 
aparece formulada, pela primeira vez e da maneira 
mais completa, o conceito de soberania dos povos.   
e) Jean Bodin, para quem o progresso da sociedade 
somente viria com o reconhecimento das liberdades 
individuais e com o respeito e a tolerância a todas as 
formas de pensar. 
 
QUESTÃO 14  
“O Terceiro Estado obteve sucesso, contra a 
resistência unificada do rei e das ordens privilegiadas, 
por que representava não apenas as opiniões de uma 
minoria militante e instruída, mas também as de forças 
bem mais poderosas: os trabalhadores pobres das 
cidades e, especialmente de Paris, e em suma, também 
o campesinato revolucionário. O que transformou uma 
limitada agitação reformista em uma revolução foi o 
fato de que a conclamação dos Estados Gerais 
coincidiu com uma profunda crise socioeconômica. 
Os últimos anos da década de 1780 tinham sido, por 
uma complexidade de razões, um período de grandes 
dificuldades para todos os ramos da economia 

francesa. (...) Mas em 1788 e 1789 uma convulsão de 
grandes proporções no reino e uma campanha de 
propaganda e eleição deram ao povo uma perspectiva 
política. E lhe apresentaram a tremenda e abaladora 
ideia de se libertar da pequena nobreza e da opressão. 
Um povo turbulento se colocava por trás dos 
deputados do Terceiro Estado.”  
HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções: Europa 1789 - 1848. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 78-79. Adaptado.  
 

A Revolução Francesa (1789) representou uma 
ruptura com o modelo do moderno Estado Absolutista. 
Os ideais da Revolução Francesa foram expressos na 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
Apesar da mobilização em torno dos seus ideais estar 
relacionada ao liberalismo clássico e ao Iluminismo do 
século XVIII, o desencadear das ações revolucionárias 
está relacionada com:  
a) a incapacidade do rei Luís XVI em atender as 
reivindicações da burguesia aliada a nobreza quanto à 
redução dos impostos pagos para manter os gastos do 
Estado Absolutista francês. 
b) a oposição da burguesia e demais setores que 
compunham o Terceiro Estado, à imposição da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por 
parte do Estado Absolutista a todos os súditos 
franceses. 
c) a insatisfação da nobreza com o apoio do rei Luís 
XVI às reinvindicações do Terceiro Estado, 
principalmente com a imposição do pagamento de 
impostos exclusivos para os nobres. 
d) a elevação dos custos de vida em razão da crise 
econômica relacionada às más safras agrícolas, o que 
prejudicava o povo e provocava insatisfação contra a 
nobreza e o rei. 
e) a busca do Terceiro Estado em se associar à 
pequena nobreza e ao clero para defender os seus 
interesses comuns em relação ao Estado Absolutista e 
a sua defesa, por parte deste, da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 
 
QUESTÃO 15  
Em 1789, a colônia francesa das Índias Ocidentais de 
São Domingos representava dois terços do comércio 
exterior da França e era o maior mercado individual 
para o tráfico negreiro europeu. Era parte integral da 
vida econômica da época, o orgulho da França e a 
inveja de todas as outras nações imperialistas. A sua 
estrutura era sustentada pelo trabalho de meio milhão 
de escravos. Em agosto de 1791, passados dois anos 
da Revolução Francesa e dos seus reflexos em São 
Domingos, os escravos se revoltaram. Em uma luta 
que se estendeu por dois anos, eles derrotaram os 
brancos locais e os soldados da monarquia francesa.  

JAMES, C.L.R. Os jacobinos negros. Toussaint L’Overture e a 
revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000, p. 15. 



 
A Revolução de São Domingos repercutiu de forma 
intensa por toda a América escravista. Nunca mais as 
classes dominantes nas colônias americanas iriam 
permitir que uma revolta de escravos assumisse tais 
proporções. Segundo país a se tornar independente nas 
Américas, depois dos EUA, a independência, no 
entanto, não fez do país Haiti uma sociedade justa, 
pois 
a) apesar das lutas, a revolução não conseguiu 
extinguir com a escravidão, sendo a repressão tão 
violenta que quase extinguiu com a mão de obra 
escrava. 
b) apesar de ter destruído a escravidão à força, a 
estrutura que se fixou manteve muito da antiga 
estrutura colonial, como a grande propriedade e a 
monocultura exportadora 
c) não conseguiu extinguir a escravidão e criou uma 
estrutura fundiária desigual, com a posse das terras nas 
mãos de novos proprietários, oriundos de outras 
colônias ou países. 
d) apesar de ter destruído a escravidão, o poder 
político e a propriedade da terra ficaram nas mãos de 
antigos chefes militares franceses.  
e) apesar de ter destruído a escravidão, a nova elite 
local, que chegou ao poder, manteve a França como 
principal parceiro comercial e a antiga estrutura de 
privilégios.  
 
QUESTÃO 16  
“Se algum dia [...] os respeitáveis juízes do Brasil, 
esquecidos do respeito que devem à lei, e dos 
imprescindíveis deveres que contraíram perante à 
moral e à nação, corrompidos pela venalidade ou pela 
ação deletéria do poder, abandonando a causa 
sacrossanta do poder e, por uma inexplicável 
aberração, faltarem com a devida justiça aos infelizes 
que sofrem escravidão indébita, eu, por minha própria 
conta, sem impetrar o auxílio de pessoa alguma, e sob 
minha única responsabilidade, aconselharei e 
promoverei, não a insurreição, que é um crime, mas a 
resistência, que é uma virtude cívica” 
GAMA, Luiz da. Correio Paulistano, 10 de novembro de 1871. In 

FERREIRA, Lígia F (org.). Lições de resistência. Artigos de Luiz 
da Gama na imprensa de São e Rio de Janeiro. São Paulo: Sesc, 

2020, p. 5  
 

No trecho acima, o advogado, jornalista e poeta Luiz 
da Gama faz referência à “escravidão indébita” vivida 
pelos escravizados no Brasil Imperial. O autor se refere  
a) aos milhares de africanos escravizados e enviados 
ao Brasil após a lei de 1850, que criminalizava o tráfico 
de escravizados nas águas atlânticas ao sul do Equador. 
b) aos milhares de africanos e seus descendentes 
escravizados após a lei de 1831, que tornou o tráfico 
ilegal.  
c) aos alforriados que, ao migrarem para outra 
província do Império, eram considerados fugitivos e 
apreendidos por fazendeiros locais.  

d) aos ex-escravizados, alforriados pelas associações 
abolicionistas estrangeiras no Brasil, que 
desenvolveram intensas a partir de 1850.  
e) aos escravizados que, com o apoio das milícias 
imperiais, encontravam refúgios em quilombos 
urbanos, como em São Paulo e Rio de Janeiro.  
 
QUESTÃO 17  
Washington Luís estava completamente enganado. Não 
existia mais nenhum braço armado para resguarda-lo. 
O presidente só ficou convencido disso quando a porta 
do gabinete se abriu e três senhores fardados entraram, 
alheios às formalidades de praxe, sem ao menos se 
preocupar em pedir licença. (...) No papel de 
representantes do Exército, estavam ali para exigir-lhe 
que renunciasse à presidência, para evitar mais 
derramamento de sangue no país. 

NETO, L. Getúlio: dos anos de formação à conquista do poder 
(1882 – 1930). São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 505 – 

506. Adaptado.  
 

A deposição de Washington Luís representa o fim de 
um período na história republicana brasileira. Entre os 
fatores que contribuíram para o fim da Primeira 
República (1889-1930) está: 
a) o apoio do movimento tenentista ao presidente 
Washington Luís, o que provocou desgaste político do 
governo junto à opinião pública, contrária ao 
envolvimento de militares na política. 
b) a oposição do governador paulista Júlio Prestes à 
manutenção do sistema político da Primeira República 
(1889-1930), o que levou os governadores dos demais 
estados brasileiros a se oporem a permanência do 
presidente Washington Luís no poder. 
c) a oposição do presidente Washington Luís ao 
sistema político da Primeira República (1899-1930), 
que possibilitava as oligarquias estaduais o controle do 
sistema político nacional e nos estados. 
d) a aliança do presidente Washington Luís com o 
Partido Comunista Brasileiro para ter o apoio dos 
sindicatos para a sua política social.  
e) a opção do presidente Washington Luís em apoiar 
o paulista Júlio Prestes para a sua sucessão, o que 
provocou o rompimento com os governadores da 
Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com 
Getúlio Vargas tornando-se posteriormente o 
candidato da oposição.  

 
QUESTÃO 18  
Entre as décadas de 1910 e 1930, diversos países da 
América Latina vivem a ascensão de governos 
reformistas ao poder, que contavam com o apoio das 
camadas médias urbanas que não se identificavam 
com as oligarquias. Percebendo que as classes médias 
e a classe trabalhadora urbana podiam ser ameaças às 
oligarquias, esses grupos reformistas buscaram atrair 
e controlar ambos: as classes médias, por meio de um 
discurso progressista de modernização, e a classe 



 
trabalhadora, através de legislações trabalhistas. Uma 
vez alcançado o poder, os grupos reformistas 
adotavam uma postura ditatorial, com o apoio dos 
exércitos locais. 

BETHEL, L. (org.). História da América Latina: de 1870 a 
1930. Vol. V. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado; Editora da 

Universidade de São Paulo; Fundação Alexandre de Gusmão, 
2002. Adaptado.  

  
Uma das consequências dos governos reformistas e 
dos radicalismos políticos das décadas de 1910-1930 
na América Latina foi 
a) o surgimento das políticas populistas na década de 
1930, implantando um estilo de governo no qual o 
poder pessoal do líder se confunde com o Estado, 
como no México, Argentina e Brasil. 
b) o enfraquecimento das classes médias e dos 
proletariados, como na Argentina, que não 
conseguiram se organizar contra as antigas oligarquias 
no poder. 
c) o surgimento de ditadores que se sucedem no poder, 
até a década de 1990, organizando os países latino-
americanos nos moldes do neoliberalismo econômico, 
como a Venezuela.  
d) a organização dos movimentos estudantis como 
partidos políticos, que lutavam desde 1910 por 
reformas educacionais, como a gestão da universidade 
compartilhada com alunos, como no Peru.  
e) a intensa participação do Estado na economia, com 
a nacionalização dos bancos e estradas de ferro 
estrangeiras e a secularização da relação entre Estado 
e Igreja, como no Brasil.  
 
QUESTÃO 19  
 (...) pode-se afirmar que, no concernente aos seus 
objetivos específicos, a execução do Programa de 
Metas obteve uma grande dose de sucesso. Isso 
também foi verdade no caso da construção de Brasília, 
que, embora não tenha sido incluída como um dos 
itens do programa, representava um compromisso de 
campanha e podia ser considerada uma meta símbolo.  

GOMES, A. de C. (org.). O Brasil de JK. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2002. p. 89. Adaptado.  

 
O governo de Juscelino Kubistchek (JK), entre 1956 e 
1961, implementou o Plano de Metas, o que marcou o 
seu governo em relação aos predecessores, e buscou 
relacionar suas ações ao desenvolvimento nacional. 
Nesse contexto é correto afirmar que a construção de 
Brasília foi um símbolo do período porque: 
a) a nova capital representava a superação da 
imagem de corrupção associada ao governo JK, em 
razão do alto custo dos investimentos realizados para 
a aceleração do crescimento econômico nacional. 
b) projetava a imagem de um país em crescimento em 
razão do Plano de Metas, voltado para um futuro e 
simbolizado na arquitetura moderna de Oscar 
Niemayer. 

c) transferia o governo do país para a região mais 
densamente povoada do Brasil, o que aproximava a 
população do governo federal e indicava um novo 
tempo no desenvolvimento econômico nacional.  
d) possibilitava a realização de diversas obras de 
infraestrutura como estradas e ferrovias para ligar 
Brasília ao restante do país, o que gerava benefícios 
econômicos para a indústria da construção civil, 
estratégica para economia nacional naquele período.  
e) favorecia a urbanização do Brasil, necessária ao 
aumento da demanda de bens e serviços urbanos 
associados à aceleração da industrialização e do 
crescimento econômico.  
 
QUESTÃO 20  
Compreensivelmente orgulhoso dos grandes feitos 
militares da União Soviética naquele ano, Stalin 
finalmente concordou com uma reunião dos Três 
Grandes, com Roosevelt e Churchill. No final de 
novembro de 1943 eles se reuniram em Teerã (...). O 
projeto das Nações Unidas de Roosevelt, que 
terminaria se consolidando ao final da guerra, teria as 
nações vitoriosas no núcleo para lhe imprimir maior 
força. 

BEEVOR, A. A Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: 
Record, 2015. p. 569 – 570. Adaptado. 

 
A Conferência de Teerã reuniu as principais lideranças 
dos Aliados e traçou o rumo das ações militares para 
as etapas seguintes do conflito e as medidas políticas 
posteriores à vitória contra o Eixo. Entre as medidas 
estava a criação das Nações Unidas, pois:  
a) faltou efetividade para a Liga das Nações em 
mediar e evitar conflitos no período anterior a Segunda 
Guerra Mundial. 
b) apesar do sucesso da Liga das Nações em evitar 
disputas militares, a extensão da Segunda Guerra 
Mundial exigia a criação de uma nova instituição 
internacional, apta a gerenciar conflitos mais amplos. 
c) a entrada da União Soviética na Liga das Nações 
após o Estado comunista invadir a Finlândia em 1939, 
colocou em xeque a credibilidade da instituição, o que 
acarretou a necessidade de substituí-la pelas Nações 
Unidas.  
d) a insistência de Stalin em manter apenas uma 
frente de guerra contra a Alemanha, se opondo ao 
desembarque de tropas aliadas na França ocupada 
pelas forças do Eixo, demonstrava a necessidade de 
um fórum internacional para resolver as disputas entre 
os Aliados.  
e) era necessário organizar um fórum internacional 
para garantir que, após o encerramento da Segunda 
Guerra Mundial, os vencedores e os derrotados 
dispusessem da mesma força política para tratar de 
temas comuns, o que foi conseguido com a igualdade 
entre os países membros das Nações Unidas.    
 
 
 



 

QUESTÃO 21  
A presença do peixe pirarucu em rios de São Paulo 
torna-se mais frequente e preocupa cientistas. A 
espécie amazônica de grande porte se alimenta de 
outros animais aquáticos e pode causar desequilíbrios 
em um ecossistema já impactado por barragens. Esta 
introdução pode estar relacionada com a aquicultura. 
Natural da Amazônia, o pirarucu é um dos maiores 
peixes de água doce do planeta. Nos últimos anos, 
pescadores têm registrado a presença desse “gigante” 
com cada vez mais frequência no Rio Grande, corpo 
d’água pertencente à bacia do alto rio Paraná que 
banha os Estados de São Paulo e Minas Gerais. A 
introdução de uma espécie não nativa e que se 
alimenta principalmente de outros animais aquáticos 
despertou preocupação de pesquisadores sobre os 
impactos nas relações ecológicas e na população local 
de peixes, estimulando a criação de projetos de 
pesquisa que investiguem as consequências da 
presença desse predador amazônico em águas da 
região Sudeste.  Os pesquisadores relatam que, até o 
momento, o pirarucu foi encontrado apenas em um 
trecho do Rio Grande.  

Disponível em https://agencia.fapesp.br/. Acesso 11 out 2022.  
 
Sobre o texto acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) o Rio Grande deságua no Rio Paraná, sendo que 
estas águas irão desaguar no Oceano Atlântico na foz 
do Rio da Prata. 
b) o Rio Grande é um tributário da Bacia do Rio 
Solimões em sua margem direita na Amazônia. 
c) O Rio Paraná é um rio com muitas hidrelétricas, tais 
com UHE Sobradinho e Ilha Solteira. 
d) Este peixe chegou ao Rio Grande por meio da 
piracema, vindo do Oceano Atlântico, na costa do 
litoral do ES. 
e) O Rio Paraná pertence à Bacia Hidrográfica do Rio 
Amazonas, por isso possui esse peixe amazônico. 
 
QUESTÃO 22  
A ideia de transferência da capital para o interior do 
Brasil existia desde o século XIX. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, sugeriu, em 1823, a transferência da 
capital do país para o interior como forma de protegê-
la de eventuais ataques promovidos por forças 
estrangeiras. Ele chegou a sugerir o nome “Brasília” 
para a nova capital. Essa ideia não ganhou corpo e 
permaneceu esquecida durante todo o período 
monárquico. Com a Proclamação da República, em 
1889, um novo governo ocupou o poder do Brasil e 
uma nova Constituição foi elaborada, em 1891. Essa 
Constituição determinava, em um de seus artigos, que 
uma região do planalto central seria reservada para, 
futuramente, abrigar a nova capital do país." 

Disponível em 
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/construcao-de-

brasilia.htm. Acesso 10 ou 2022. Adaptado. 
 

Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Brasília situa-se na região central do Brasil, com um 
clima de monção em termos de temperatura. 
b) A vegetação predominante neste local é de cerrado, 
que consegue suportar um período longo (de 3 a 4 
meses) de estiagem. 
c) O clima de Brasília é bastante agradável, com 
precipitação distribuída regularmente ao longo do ano. 
d) A Constituição de 1891 preconizava que a cidade 
do Rio de Janeiro deveria ser mantida como a Capital 
Federal. 
e) O planalto central é uma região com superfícies 
planas e pouco acidentada, compondo áreas de 
sedimentação, situada em baixas altitudes.  
 
QUESTÃO 23  
Rio Amazonas é o mais extenso do mundo, 
percorrendo 6992 km desde a cordilheira dos Andes, 
no Peru, até a região da ilha de Marajó, no norte do 
estado brasileiro do Pará. Esse curso d’água possui 
milhares de afluentes, que formam uma enorme bacia 
hidrográfica de sete milhões de km² de área, 
estendendo-se por sete diferentes territórios da 
América do Sul. O rio Amazonas é importante porque 
forma a Bacia Amazônica e atravessa a Floresta 
Amazônica, que abriga a maior biodiversidade do 
mundo. Além disso, ele fornece água para uma grande 
população, que também tira dele o seu sustento, e é 
utilizado como via de transporte. 

Disponível em https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-
amazonas.htm. Acesso 11 out 2022. Adaptado. 

 
Sobre o texto acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Um importante tributário nesta Bacia hidrográfica é 
o rio São Francisco, denominado de Rio da Integração 
Nacional.  
b) São afluentes importantes do Rio Amazonas, em 
sua margem esquerda, os rios Xingu e Tapajós. 
c) O rio Amazonas corre no sentido de leste para oeste 
e é formado na confluência dos rios Solimões e Negro, 
formando o planalto Amazônico. 
d) O bioma Amazônico é importante para a questão do 
clima, pois a floresta tropical retira da atmosfera um 
dos gases do efeito estufa (dióxido de carbono), pelo 
processo de fotossíntese. 
e) É possível navegar, pelo Rio Amazonas e seus 
afluentes, de Lima (no Peru) até Belém do Pará.  
 
QUESTÃO 24  
Um terremoto de magnitude 7,6 atinge o México em 
sua parte oeste e há risco de ondas de 1 a 3 m no 
Oceano Pacífico, segundo o sistema de Alerta de 
Tsunami dos EUA.  A liberação desta energia ocorreu 
em uma profundidade de cerca de 15 km. O registro 
foi feito pelo Serviço Geológico dos EUA. Este sismo 
foi sentido na Cidade do México, que fica a 
aproximadamente 440 km do epicentro. Prédios 

GEOGRAFIA 



 
tremeram e as pessoas correram para as ruas. Não há 
indicações de vítimas.  

Disponível em 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/09/19/terremoto-de-

magnitude-75-atinge-o-mexico.ghtml. Acesso 10 out 2022.  
 
Sobre o evento acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Os terremotos são medidos por anemógrafos e sua 
magnitude é descrita na escala de liberação de energia 
logarítmica denominada de Escala Richter. 
b) Os “tsunamis” previstos no evento descrito acima 
são ondas oceânicas que atingem a costa litorânea do 
Atlântico, podendo causar grandes estragos, 
principalmente se essas áreas estiverem povoadas. 
c) A distância focal deste sismo situa-se a 440 km de 
distância da Cidade do México. 
d) Este sismo foi provocado pela ação das placas 
tectônicas do Pacífico e da Nazca. 
e) O hipocentro deste sismo situa-se a 15 km de 
profundidade. 
 

QUESTÃO 25  
No Acordo de Paris, durante a COP21, em 2015, o 
Brasil se comprometeu, dentre outras medidas, a 
recuperar 15 milhões de hectares de pastagens 
degradadas, o que, inclusive, já aconteceu. Mas esse é 
um número baixo, pois aproximadamente 50% dos 
pastos no Brasil permanecem com algum grau de 
degradação. Pastos bem manejados podem sequestrar 
e estocar carbono no solo, através de utilização de 
práticas agrícolas modernas, segundo especialistas da 
USP.  

Disponível em https://udop.com.br/noticia/2022/08/24/pastos-
saudaveis-podem-potencializar-o-sequestro-e-a-estocagem-de-

carbono.html. Acesso 24 ago 2022. Adaptado. 
 
Sobre este tema, assinale a alternativa CORRETA. 
a) O Acordo de Paris visa discutir o uso de terras 
abandonadas e degradas para produção de alimentos, 
entre os quais pode-se citar a soja.  
b) A Moratória da Soja do Brasil foi amplamente 
discutida e aprovada durante esta reunião da COP21. 
c) O monóxido de carbono (CO) é um agente dos 
Gases do Efeito Estufa (GEE). 
d) O carbono atmosférico e no solo são importantes 
atores na temática de Mudanças do Clima, discutidos 
e aprovados na COP21. 
e) A maior parte destas áreas de pasto abandonados 
encontram-se na região N do Brasil. 
 
QUESTÃO 26  
Desde que voltou às mãos da China, em 1997, depois 
de um longo domínio britânico, Hong Kong passou a 
ter um status diferenciado dentro daquele país asiático. 
Mas essa relação nunca foi tranquila e as 
manifestações de jovens pelas ruas de Hong Kong, em 
2019, comprovam como a situação ainda é 
conturbada. Hong Kong, mesmo fazendo parte da 

China, chegou a ser considerado um dos chamados 
“Tigres Asiáticos”. 

DALLARI, Pedro. Jornal da USP. Disponível em 
https://jornal.usp.br/atualidades/a-conturbada-relacao-

entre-hong-kong-e-china-ainda-longe-de-um-final-feliz/. 
Acesso 05 out 2022.  

 
Sobre a ex-colônia britânica, na qual Pequim fechou o 
cerco a movimentos dissidentes desde os amplos 
protestos registrados em 2019, o líder Xi Jinping disse 
que a China já alcançou o "controle total" sobre a 
região. "Transformando o caos em governança", nas 
palavras do líder chinês. 

Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/10/china-nao-

descarta-uso-da-forca-para-reunificar-taiwan-diz-xi-no-
congresso-do-pc.shtml. Acesso 16 out 2022. 

 
Sobre as relações entre China e Hong Kong, assinale 
a afirmativa CORRETA: 
a) Devido ao poder capitalista de Hong Kong, em 
contraste com a China comunista, o governo chinês 
adotou a fórmula ‘um país, dois sistemas’.  
b) A China concordou em dar à região um alto grau 
de autonomia política, porém modificou seus sistemas 
econômicos e sociais após o fim do domínio britânico.  
c) A história de Hong Kong relaciona-se à do império 
britânico devido ao comércio de chá na região, que era 
trocado por prata proveniente da América.   
d) A ilha é considerada uma província rebelde pela 
China e esteve no centro de uma tensão geopolítica em 
agosto, após a visita da presidente da Câmara dos 
EUA, Nancy Pelosi, em 2021. 
e) O governo central chinês ficou encarregado de 
controlar a moeda de Hong Kong e seu estatuto 
aduaneiro, mas o território conservou o controle sobre 
suas políticas externa e de defesa. 
 
QUESTÃO 27  
Reconhecimento do genocídio armênio assinala regresso 
dos EUA à civilização 
Ao tomar a decisão histórica de considerar como um 
genocídio a sucessão de massacres que levaram 
à morte de 1,5 milhão de armênios entre 1915 e 1923, 
o presidente dos EUA, Joe Biden, sinalizou uma 
mudança na política de alianças no Oriente Médio. Os 
predecessores de Biden nunca cruzaram a linha do 
reconhecimento por medo de alienar a Turquia. Por 
este país passaram 70% dos aviões americanos durante 
a guerra no Iraque. 

Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mathias-
alencastro/2021/04/reconhecimento-do-genocidio-armenio-

assinala-regresso-dos-eua-a-civilizacao.shtml. Acesso 11 out 
2022. Adaptado. 

 
Sobre o tema acima, é CORRETO afirmar que:   
a) Em 1908, o conflito entre a Turquia e os estados do 
Leste europeu relacionava-se às pretensões 
nacionalistas dos armênios, gregos, sérvios, romenos 
e outros povos sob o domínio do império turco. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mathias-alencastro/2021/04/reconhecimento-do-genocidio-armenio-assinala-regresso-dos-eua-a-civilizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mathias-alencastro/2021/04/reconhecimento-do-genocidio-armenio-assinala-regresso-dos-eua-a-civilizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mathias-alencastro/2021/04/reconhecimento-do-genocidio-armenio-assinala-regresso-dos-eua-a-civilizacao.shtml


 
b) O conflito descrito acima ocorreu no âmbito da 
Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano 
acusava as minorias cristãs de conspirarem com o 
Império Austro-húngaro, seu adversário no conflito.  
c) A Turquia se situa em uma localização estratégica 
entre a Europa e o Oriente Médio e rejeita o uso do 
termo "genocídio" para descrever os acontecimentos 
no período da derrocada do Império Otomano. 
d) A Turquia, república nascida após a Segunda 
Guerra Mundial, não admite a morte de armênios pelas 
tropas austro-húngaras, mas culpa a fome e os 
combates. 
e) Em 1908, o sultão otomano permitiu a criação de 
um governo constitucional que garantiria direitos 
básicos para a população armênia, com o objetivo de 
evitar a queda do Império Otomano. 
 
QUESTÃO 28  
Desde 1985, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) faz 
um dossiê anual sobre os conflitos no campo no Brasil. 
Os dados de 2020 revelam um total de 1.608 conflitos 
por terra (maior número de toda a série histórica), 96 
conflitos trabalhistas (pico de 416 em 2007), 350 
conflitos por água (também um recorde) e 18 
assassinatos (máximo de 73, em 2003). Um dado que 
chama atenção é a área total dos conflitos por terra no 
ano de 2020: 77.443 hectares. De longe a maior área 
registrada em todos os relatórios, e que vem crescendo 
exponencialmente desde 2015. De acordo com Porto-
Gonçalves e Cuin (2013), o conflito é inerente às 
relações sociais e de poder e às múltiplas 
territorialidades em relações contraditórias. 

PEREIRA, C. F. Nova centralidade do território e da identidade 
nas lutas sociais e processo de complexificação da questão 

agrária. Geousp, v. 25, n. 3, dez. 2021. Adaptado. 
 

A partir das informações acima, é possível afirmar que 
as configurações dos conflitos de caráter fundiário no 
campo brasileiro, expressam  
a) A contradição na relação entre dois polos opostos: 
o camponês, cuja perspectiva no uso da terra é o 
trabalho; e o latifundiário, cuja perspectiva é o negócio 
e a especulação do mercado capitalista. 
b) As disputas por legitimidade de uso e apropriação 
de recursos para o trabalho, não indo além das 
questões econômicas. 
c) A unidade de interesses, entre os diferentes grupos 
de camponeses, em torno da questão do acesso aos 
meios de produção.  
d) A reprodução de relações não capitalistas de 
produção no âmbito do capitalismo no campo, com a 
manutenção das tradicionais formas de luta 
camponesa. 
e) O encontro de diferentes sujeitos sociais, práticas e 
representações e o conflito de imposição de um modo 
de apropriação, uso e significação do espaço e dos 
recursos sobre outro modo 
 
 

QUESTÃO 29  
A sociabilidade urbana pressupõe um conjunto de 
práticas que permite que indivíduos possam 
estabelecer relações de proximidade social, contatos e 
interações diversas, porém, com o advento da 
reestruturação urbana e dos novos arranjos espaciais, 
há uma série de novas questões e uma significativa 
mudança locacional na sociabilidade urbana 
contemporânea. Por meio da divisão territorial do 
trabalho, a cidade é estruturada tendo algumas áreas 
mais propícias à realização da sociabilidade - pela 
forma e/ou pela função, sendo as “áreas centrais” os 
ápices para tal advento. A urbanização contemporânea 
tem sido produzida sob o novo paradigma da 
policentralidade, do qual depreende-se uma nova 
lógica de produção e reprodução dos espaços urbanos, 
que conduz a uma redefinição das diferentes 
expressões de centralidades e à reorientação da 
concentração e dos lugares da realização da 
sociabilidade urbana. 
Disponível em PATRÍCIO, João Victor S. et SILVA, William R. 

da Silva. Shopping centers, sociabilidade e conflitos 
socioespaciais urbanos. Confins, 56, set 2022. Adaptado. 

 
Sobre a urbanização contemporânea, leia as 
afirmativas abaixo:  
I. Nas novas condições de produção, reprodução e 
apropriação do espaço urbano, existem cidades ou 
outras realidades urbanas que não têm centros, não 
acarretando nenhuma consequência para a existência 
do fato urbano e da cidade. 
II. A divisão da cidade entre “centro e periferia”, na 
qual a periferia era mais afastada do interesse direto de 
grandes capitais, foi alterada na cidade policêntrica, 
onde cada espaço – central ou periférico – passou a ser 
alvo de disputas e interesses, seja para o uso ou para o 
mercado. 
III.  Nas cidades policêntricas, os shoppings centers se 
constituem como um novo paradigma da produção do 
espaço urbano por terem uma dinâmica de atuar em 
áreas geometricamente periféricas e reorientar os 
fluxos para consumo de bens e serviços, numa 
redefinição das centralidades. 

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

 
QUESTÃO 30  
Cinco anos após o início da crise migratória europeia, 
a Comissão Europeia lançou, em 23 de setembro de 
2020, o novo Pacto Europeu sobre Migração e Asilo. 
O Pacto, formado por instrumentos legislativos e 
recomendações gerais, apresenta uma nova 
abordagem para o acolhimento de refugiados e 



 
requerentes de asilo na União Europeia (UE), assim 
como para a gestão das fronteiras internas e externas 
do Espaço Schengen. A nova política estipula um 
“sistema de contribuições flexíveis” para a 
participação dos 27 países do bloco. 

Disponível em https://neai-unesp.org/o-novo-pacto-sobre-
migracao-e-asilo-da-uniao-europeia-vitoria-da-extrema-direita-

ou-novos-impasses/. Acesso 03 ou 2022. Adaptado. 
 
Sobre as medidas que os países da União Europeia 
vêm tomando em relação aos refugiados ou 
requerentes de asilo, é CORRETO afirmar que: 
a) o Pacto sobre Migração e Asilo busca restabelecer 
a confiança entre os Estados-membros por meio do 
equilíbrio certo entre solidariedade e 
responsabilidade, um dos pilares da nova política 
migratória. 
b) Os Estados-membros costeiros não têm 
responsabilidades pelas operações de busca e 
salvamento, mas somente a UE, no seu conjunto, é 
responsável pela gestão da migração na Europa. 
c) Alterações demográficas na Europa mostram que a 
população europeia está diminuindo e é cada vez mais 
jovem, o que provocou a redução da ajuda legal aos 
refugiados.  
d) A UE compete, exclusivamente, a intensificação da 
cooperação em matéria de regresso dos refugiados aos 
seus países de origem.  
e) Criação de parcerias com os países de origem, a fim 
de melhorar as oportunidades de emprego e diminuir 
o número de refugiados, bem como as rotas ilegais 
para a UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Read the text below to answer questions 31-35 
 
After Giving Up on Cancer Vaccines, Doctors Start 
to Find Hope 
Encouraging data from preliminary studies are making 
some doctors feel optimistic about developing 
immunizations against pancreatic, colon and breast 
cancers. 
By Gina Kolata Oct. 10, 2022, 5:00 a.m. ET 
 
1 It seems like an almost impossible dream — a cancer 
vaccine that would protect healthy people at high risk 
of cancer. Any incipient malignant cells would be 
obliterated by the immune system. It would be no 
different from the way vaccines protect against 
infectious diseases. 
2 However, unlike vaccines for infectious diseases, the 
promise of cancer vaccines has only dangled in front 
of researchers, despite their arduous efforts. Now, 
though, many hope that some success may be nearing 
in the quest to immunize people against cancer. 
3 The first vaccine involves people with a frightening 
chance of developing pancreatic cancer, one of the 
most difficult cancers to treat once it is underway. 
Other vaccine studies involve people at high risk of 
colon and breast cancer. 
4 Of course, such research is in its early days, and the 
vaccine efforts might fail. But animal data are 
encouraging, as are some preliminary studies in 
human patients, and researchers are brimming with 
newfound optimism. 
5 “There is no reason why cancer vaccines would not 
work if given at the earliest stage,” said Sachet A. 
Shukla, who directs a cancer vaccine program at MD 
Anderson Cancer Center. “Cancer vaccines,” he 
added, “are an idea whose time has come.” (Dr. Shukla 
owns stock in companies developing cancer vaccines.) 
6 That view is a far cry from where the field was a 
decade ago, when researchers had all but given up. 
Studies that would have seemed like a pipe dream are 
now underway. 
7 “People would have said this is insane,” said Dr. 
Susan Domchek, the principal investigator of a breast 
cancer vaccine study at the University of 
Pennsylvania. 
8 Now, she and others foresee a time when anyone 
with a precancerous condition or a genetic 
predisposition to cancer could be vaccinated and 
protected. 
9“It’s super aspirational, but you’ve got to think big,” 
Dr. Domchek said.  
(…) 
Available at https://www.nytimes.com/2022/10/10/health/cancer-

vaccines.html. Acess Oct 12th 2022. 
 

QUESTÃO 31  
The main purpose of this article is 
a) to promise the public in the U. S. a cancer vaccine 
for the next years.  

b) to publicize the possibility of developing a vaccine 
for all cancers in the next years.  
c) to share a scientific study that is developing a 
vaccine for some kinds of cancer.  
d) to encourage citizens to support the development 
of cancer vaccines.  
e) to endorse the creation of a vaccine for cancer to 
be developed in the future.  

 
QUESTÃO 32  
According to the article, the vaccines being developed 
a) are certainly going to work for many kinds of 
cancer that are difficult to treat. 
b) are probably going to work for the kinds of cancer 
that are difficult to treat.  
c) are probably not going to work for pancreatic 
cancer, because it is difficult to treat.  
d) are likely going to work to prevent the 
development of certain cancers. 
e) are likely not going to work to prevent some 
cancers, especially pancreatic cancer.  

 
QUESTÃO 33  
The sentence “However, unlike vaccines for infectious 
diseases, the promise of cancer vaccines has only 
dangled in front of researchers, despite their arduous 
efforts” implies that: 
a) More vaccines have been developed for infectious 
diseases because researchers have worked to make 
them more successful than cancer vaccines.  
b) More vaccines have been developed for infectious 
diseases because research shows that they are easier, 
and researchers prefer to work with better results.  
c) Less vaccines for infectious diseases have been 
developed due to the pressure for the development of 
vaccines for certain types of cancer.  
d) A vaccine for pancreatic cancer has been 
developed despite the difficulties involved in the 
process and the preference of researchers for vaccines 
against infectious diseases.  
e) Cancer vaccines have been difficult to develop but 
researchers have worked hard into it just as much as 
they have for the successful vaccines for infectious 
diseases.  

 
QUESTÃO 34  
The word obliterated, in paragraph 1, can be replaced, 
without change in the meaning of the sentence, by: 
a) forgotten. 
b) diminished.  
c) destroyed. 
d) dismissed. 
e) broken. 

QUESTÃO 35  
What was the purpose of adding the sentence “Dr. 
Shukla owns stock in companies developing cancer 
vaccines” in parentheses in paragraph 5? 

INGLÊS 



 
a) Show that Dr. Shukla does not have the proper 
credentials to have an opinion on the development of 
cancer vaccines. 
b) Show information about Dr. Shukla that might 
create a bias in his opinion on the development of 
cancer vaccines. 

c) Demonstrate that Dr. Shukla is involved in the 
development of cancer vaccines and therefore can 
have a based opinion about it. 
d) Show that the development of vaccines works 
because there are investments of companies such as 
those Dr. Shukla has bought stocks from. 
e) Disclaim information about Dr. Shukla’s real 
intentions, biased by his investments in companies 
that are developing cancer vaccines. 

 

Questions 36 and 37 refer to the table below, produced from the research carried by the Center for Disease 
Control and Prevention, a North American public institution that regulates the state of disease and mortality 
in the US: 

 

 
  

Available at Morbidity and Mortality Weekly Report / October 7, 2022 / Vol. 71 / No. 40 US - Department of Health and Human 
Services/Centers for Disease Control and Prevention. 

 
QUESTÃO 36  
The table allows the reader to conclude that:  
a) In 2020 there were more homicides and suicides by firearm in the United States when compared to the numbers 
of 2021. 
b) In 2021 there were fewer homicides and more suicides by firearm in the United States when compared to the 
numbers of 2020.  
c) The number of suicides and homicides decreased in 2021 in comparison to the numbers of 2020 and that is a 
consequence of the pandemic.   
d) The number of suicides and homicides increased in 2021 in comparison to the numbers of 2020 and the table 
does not bring information on the reasons for it. 
e) The number of suicides and homicides by firearms remained stable in the United States when the numbers of 
2020 and 2021 are analyzed.  
 
QUESTÃO 37  
The table brings information on the rates of homicide and suicide among different genders. This information allows the reader 
to conclude that: 
a) More men than women are involved in homicides and suicides by firearms in the United States, but the increase 
was higher for women. 
b) More women than men are involved in homicides and suicides by firearms in the United States, but the increase 
was the same for both genders. 



 
c) Men and women are equally involved in homicides and suicides by firearms in the United States, but the increase 
was higher for men. 
d) Men and women are equally involved in homicides and suicides by firearms in the United States, but the increase 
was higher for women. 
e) Men and women are equally involved in homicides and suicides by firearms in the United States, and the increase 
was also the same. 
 
Questions 38, 39 and 40 refer to the cartoon below: 

 
Available at: https://www.gocomics.com/peanuts/1982/08/08 

 
QUESTÃO 38  
What is the main topic of the comic strip above?  
a) The place of men and women in football. 
b) The lack of space for women in different areas. 
c) The presence of women in the news about sports.  
d) The presence of women in football.  
e) The lack of women in football.   

 
QUESTÃO 39  
What best sentence explains the reason why Sally says “I can’t stand it” in the last panel of the strip? 
a) Sally is upset because there is no place for women in sports and they are displayed only in the movies. 
b) Sally is surprised because there is little space for women in sports, but not in the movies.  
c) Sally is surprised because she believes women should have the same space in sports and the movies. 
d) Sally is upset because the space for women is as limited in the movies as it is in sports.  
e) Sally is upset because the space women have in sports is not the same as they have in the movies.  

 
QUESTÃO 40  
The best definition for the word mean in the sentence What do you mean that’s sports? is: 
a) to have no sense or signification. 
b) to intend for a particular purpose. 
c) to intend to express or indicate. 
d) to be degrading and intentional. 
e) to produce a result. 

 



 

QUESTÃO 41  
Uma equipe de pesquisadoras brasileiras usou duas 
espécies de liquens como ferramenta para avaliar a 
qualidade do ar da área urbana de Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. O estudo, divulgado em janeiro de 
2012 na publicação científica Environmental 
Pollution, avaliou as alterações causadas pela poluição 
na fisiologia e na morfologia dessas espécies. Foram 
detectados, então, metais pesados como cádmio, 
mercúrio, zinco e chumbo, além de enxofre, resultado 
da queima de combustíveis fósseis e prejudiciais à 
saúde e ao meio ambiente. 

Revista Pesquisa Fapesp. Liquens são usados como 
biomonitores de poluição em Porto Alegre. Disponível em 

https://revistapesquisa.fapesp.br/. Acesso 03 out 2022.  
 
Sobre os liquens, avalie as afirmativas que seguem. 
I. Os liquens representam associações interespecíficas 
formadas por algas e fungos, caracterizando uma 
relação de comensalismo obrigatório. 
II. Na simbiose entre as algas e fungos, que formam os 
liquens, as algas representam a espécie fotobionte e os 
fungos são os microbiontes. 
III. Os liquens são o resultado de um mutualismo em 
que ambas as espécies têm vantagens, o que é diferente 
da protocooperação, por essa ser permanente e 
obrigatória à sobrevivência dos indivíduos dessa 
relação 
IV. Os liquens são organismos formados por apenas 
uma célula, ou seja, são unicelulares, e não produzem 
seu próprio alimento, portanto, são organismos 
heterotróficos.  
 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas 
CORRETAS: 
a) I e II, apenas. 
b) I, II e III, apenas.  
c) II e III, apenas.  
d) II, III e IV, apenas.  
e) III e IV, apenas.  
 
QUESTÃO 42  
Os mecanismos de duplicação/replicação do DNA, 
bem como os de transcrição e tradução do RNA, são 
importantes para o funcionamento celular, a 
transmissão de caracteres genéticos e a formação de 
novos organismos.  
 
Acerca dos processos acima, assinale a alternativa que 
contém somente informações CORRETAS. 
a) No processo de transcrição, em procariotos, ocorre 
a retirada dos íntrons não codificantes. 
b) Durante a tradução, o códon do RNA transportador 
deve ser complementar ao anticódon do RNA 
mensageiro, possibilitando a ligação do aminoácido 
correto. 

c) Para a produção de um novo peptídeo/proteína, 
deverá ocorrer sempre a seguinte sequência de 
processos: replicação, transcrição e tradução.  
d) Para a produção de proteínas é necessária a 
presença do RNA mensageiro que foi, anteriormente, 
produzido no processo de transcrição pela cópia, em 
RNA, de uma das fitas completa de DNA. 
e) Para que ocorra a duplicação/replicação do DNA 
são necessários tanto desoxirribonucleotídeos quanto 
ribonucleotídeos. 
 
QUESTÃO 43  
Sucessão ecológica pode ser definida como uma 
sequência de alterações graduais e progressivas em 
uma comunidade, que pode ocorrer após uma 
perturbação ou o surgimento de um novo habitat. Na 
sucessão ecológica, verifica-se, progressivamente, 
alterações da composição e da estrutura das 
comunidades, até que se atinge uma comunidade 
clímax, ou uma comunidade estável.  
 
Sobre a sucessão ecológica avalie as afirmativas que 
seguem. 
I. A sucessão ecológica primária se dá em lugares que 
não haviam sido ocupados anteriormente por 
organismos como, por exemplo, em lava vulcânica 
recém solidificada. 
II. A comunidade clímax é responsável por facilitar o 
desenvolvimento de outras espécies, uma vez que é 
responsável por aumentar, entre outros parâmetros, a 
biomassa no ambiente. 
III. As espécies intermediárias se caracterizam pelo 
crescimento e amadurecimento rápidos, fácil 
dispersão e brotos intolerantes à sombra, o que torna 
essas espécies organismos com grande capacidade de 
colonização. 
IV. A sucessão ecológica secundária pode ocorrer em 
locais onde são encontrados vestígios de alguns 
organismos, como sementes e raízes e, devido a esse 
fator, essa sucessão ocorre de maneira rápida. 
 
Sobre a sucessão ecológica, assinale a alternativa que 
apresenta afirmativas CORRETAS. 
a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas.  
c) II, III e IV, apenas.  
d) I e IV, apenas.  
e) I, III e IV, apenas.  
 
QUESTÃO 44  
O diagrama a seguir representa o ciclo menstrual, em 
caso de não fecundação. Nele estão destacadas as 
secreções alternadas dos principais hormônios 
envolvidos no processo: LH (Hormônio Luteinizante), 
FSH (Hormônio Folículo Estimulante), progesterona 
e estrógeno. 
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Disponível em 
https://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/midias_digitais_II/modu

lo_II/fisiologia2.htm. Acesso 03 out 2022. 
 
Assinale a alternativa que aponta corretamente as 
etapas do ciclo menstrual representadas pelos números 
1, 2, 3, 4 e 5.  
a) 1 - menstruação; 2 - folículo ovariano; 3 - estrógeno; 
4 - ovulação; 5 - corpo lúteo. 
b) 1 - ovulação; 2 - estrógeno; 3 - folículo ovariano; 
4 - corpo lúteo; 5 - menstruação. 
c) 1 - folículo ovariano; 2 - corpo lúteo; 3 - 
menstruação; 4 - estrógeno; 5 - ovulação. 
d) 1 - ovulação; 2 - folículo ovariano; 3 - estrógeno;  
4 - menstruação; 5 - corpo lúteo. 
e) 1 - menstruação; 2 - corpo lúteo; 3 - ovulação; 4 - 
estrógeno; 5 - folículo ovariano. 
 
QUESTÃO 45  
Nas florestas temperadas decíduas, durante o outono, 
quando as condições climáticas se tornam mais 
drásticas e menos propícias à fotossíntese dos 
vegetais, a maioria das árvores muda a coloração de 
suas folhas, do verde para o amarelo e, às vezes, para 
o avermelhado. Semanas após essa mudança de cor, as 
folhas caem.  
 
Sobre esse fenômeno natural, em condições climáticas 
severas, assinale a alternativa CORRETA. 
a) A queda foliar é provocada pela ação dos hormônios 
auxina e giberelina. 
b) A queda foliar é provocada pela ação dos 
hormônios etileno e fenólico. 
c) A queda foliar é provocada pela ação dos hormônios 
citoquinina e giberelina. 
d) A queda foliar é provocada pela ação dos 
hormônios etileno e ácido abscísico. 
e) A queda foliar é provocada pela ação dos hormônios 
ácido abscísico e fenólico. 
 
QUESTÃO 46  
Os olhos dos animais vertebrados, em sua maioria, 
possuem a função de permitir que a luz se projete em 

uma fina camada de tecido sensível à luz - a retina -  
localizada no fundo do olho, região onde os raios 
luminosos são detectados e convertidos em sinais 
elétricos. Na retina, encontramos dois tipos de células 
fotorreceptoras, os cones e os bastonetes, importantes 
para a visão e percepção do meio ao seu redor. 
 
Em relação às funções dessas células fotorreceptoras, 
assinale a alternativa CORRETA.  
a) Cones são responsáveis pelo foco da imagem na 
córnea. 
b) Bastonetes são sensíveis à luminosidade, detectam 
claro e escuro. 
c) Cones são responsáveis pela visão periférica e pela 
capacidade de visão noturna. 
d) Bastonetes são células que permitem o 
reconhecimento de cores. 
e) Cones são células que controlam a passagem de luz 
pela íris. 
 
QUESTÃO 47  
As células, sejam eucarióticas ou procarióticas, 
apresentam em sua estrutura um componente de vital 
importância para a constituição e manutenção de seu 
próprio metabolismo, a membrana celular. Nos 
eucariontes, além da membrana celular delimitar o 
ambiente interno, ela também realiza a 
individualização dos compostos das organelas e do 
genoma. As moléculas que compõem essa membrana 
estão arranjadas e se comportam de forma a gerar um 
mosaico fluido. Quanto a essas moléculas, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
a) Os fosfolipídios, presentes na membrana celular, 
estão arranjados em monocamada, de forma a 
possibilitar a permeabilidade seletiva de substâncias 
hidrofílicas. 
b) Moléculas lipídicas estão representadas na 
membrana celular por fosfolipídios, colesterol e 
glicolipídios. 
c) As proteínas presentes na membrana celular têm 
caráter anfipático, isto é, apresentam uma extremidade 
polar e outra apolar.  
d) As moléculas de colesterol, um tipo de esteroide, 
levam ao aumento de fluidez da membrana, 
diminuindo sua estabilidade. 
e) As cadeias de carboidratos da membrana celular 
ligam-se somente às moléculas de proteína que 
constituem a membrana.  
 
QUESTÃO 48  
A prática da transfusão sanguínea salva vidas, 
exigindo muita responsabilidade por parte dos 
profissionais envolvidos na rotina de testes de 
compatibilidade, in vitro, de hemácias para a 
classificação ABO e fator Rh, assim como para a 
verificação de anticorpos IgG contra outros antígenos 
eritrocitários, como para os grupos Kell, Duffy e Kidd. 



 
Os testes previnem a Reação Hemolítica 
Transfusional no paciente, que poderia levar desde a 
reações leves, moderadas ou óbito por choque 
anafilático. Imagine uma dessas situações de 
transfusão sanguínea, em que uma paciente é do grupo 
sanguíneo A e possui o fator Rh. Assinale a alternativa 
que indica corretamente o que ocorrerá à paciente, se 
receber transfusão sanguínea de um doador do grupo 
sanguíneo AB, que não possui o fator Rh. 
a) Haverá reação do antígeno anti-B da receptora com 
as aglutininas B, presentes na superfície das hemácias 
do sangue do doador. 
b) O aglutinogênio anti-B do doador, ao entrar em 
contato com a aglutinina A da paciente, resulta em 
reação transfusional. 
c) A presença do aglutinogênio B no sangue 
transfundido leva à reação da receptora, quando as 
aglutininas anti-B atuarão como anticorpos contra o 
antígeno B.  
d) Os anticorpos anti-Rh da receptora, ao entrarem em 
contato com o sangue do doador, atuam como 
anticorpos contra o fator Rh ali presente. 
e) Como o doador é do grupo sanguíneo AB, Rh 
negativo, é um doador universal, podendo ocorrer a 
transfusão, sem que ocorra reação transfusional. 
 
QUESTÃO 49  
Em uma situação de homeostase, o organismo se 
apresenta estável, sendo todas as tarefas 
desempenhadas pelos sistemas que o compõem 
realizadas de modo coordenado. O trabalho integrado 
de todas as partes do corpo, respondendo 
adequadamente aos estímulos internos ou externos, se 
deve, em grande parte, ao sistema nervoso e à atuação 
de hormônios, que orquestram a homeostase.  
 
Sobre os hormônios, assinale a alternativa que indica 
corretamente a ação realizada, o local de produção e o 
nome do respectivo hormônio. 
a) A regulação dos níveis de cálcio no sangue é 
realizada pelo paratormônio, que é produzido nas 
glândulas paratireoides.  
b) O equilíbrio do metabolismo por reações com 
carboidratos, proteínas e gorduras, no crescimento e 
desenvolvimento, é realizado pelo hormônio tiroxina, 
produzido na hipófise. 
c) O controle da taxa de glicose no sangue e 
reabsorção de água nos ductos coletores são ações 
realizadas pela adrenalina (ou epinefrina), que é 
produzida nas glândulas adrenais ou suprarrenais.  
d) O crescimento de ossos longos é realizado pelo 
hormônio ocitocina, produzido na hipófise.  
e) A estimulação dos ductos coletores para a 
reabsorção da água é função do hormônio 
antidiurético, produzido no pâncreas.  
 
 
 

QUESTÃO 50  
A fotossíntese é realizada por organismos autotróficos 
fotossintetizadores, como plantas, algas, alguns 
protozoários e alguns procariontes. Esses 
organismos captam a luz solar, a qual transformam em 
energia química e produzem carboidratos ou açúcares, 
a partir de água, alguns nutrientes e dióxido de 
carbono.  
 
Sobre a fotossíntese, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Nas reações de fixação do carbono, o NADPH e o 
AMPc são usados para reduzir o CO2 em carbônico 
orgânico, em uma etapa chamada ciclo de Krebs. 
b) No fotossistema II, a energia luminosa é 
aprisionada e transportada até as moléculas de 
clorofila P680, nas quais os seus elétrons são 
energizados, na etapa de fotofosforilação. 
c) No fotossistema I, para cada elétron transferido se 
dá a substituição desse por um outro elétron, 
proveniente da fotólise da água. 
d) Clorofila, carotenoides e ficobilinas estão 
arranjadas nos estromas dos cloroplastos, em unidades 
chamadas de fotossistemas. 
e) As reações luminosas ocorrem na membrana do 
tilacoide e as reações de fixação de carbono ocorrem 
no estroma do cloroplasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 51  
O gráfico a seguir apresenta o tempo de espera de 
alguns pacientes em um consultório médico. 
 

 
 
Pode-se afirmar corretamente que, ao selecionar um 
paciente ao acaso, a probabilidade de ele ter esperado 
um tempo maior que a média aritmética dos tempos é 
de: 
a) 47,5% 
b) 53,8% 
c) 57,5% 
d) 63,8% 
e) 67,5% 
 
QUESTÃO 52  
Um determinado médico executa no Sistema Único de 
Saúde (SUS), rigorosamente, três tipos de atividades: 
uma cirurgia a cada 2 dias, um atendimento a cada 4 
dias e uma orientação a cada 5 dias. Considerando que 
hoje ele executará os três tipos de atividades, pode-se 
afirmar corretamente que, de hoje, inclusive, até o 
próximo dia em que esse médico executará novamente 
os três tipos de atividades em um mesmo dia, a soma 
do número total de vezes em que ele terá executado 
uma cirurgia com o número total de vezes em que ele 
terá executado uma orientação será igual a: 
a) 10 
b) 12 
c) 14 
d) 16 
e) 18 
 
QUESTÃO 53  
Para o controle das cirurgias, dois médicos, Marcelo e 
Henrique, resolveram apresentar os dados por meio 
matricial, utilizando números, para cirurgias simples, 
e letras, para cirurgias complexas. Dr. Marcelo 
apresentou seus resultados por meio da matriz M e o 
Dr. Henrique, por meio da matriz H, definidas a 
seguir.   
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Considerando que o determinante da matriz M é igual 
a -24, pode-se afirmar corretamente que o 
determinante da matriz H será igual a:  
a) -24 
b) -4 
c) 8 
d) 12 
e) 24 
 
QUESTÃO 54  
Uma pesquisa sobre serviços diagnósticos foi 
realizada no Hospital Universitário de Taubaté. Nela 
foram entrevistadas 350 pessoas que utilizaram os 
seguintes serviços: 
 
• Serviço I: Eletrocardiograma 
• Serviço II: Endoscopia 
• Serviço III: Eletroencefalograma 

 
Nessa pesquisa, verificou-se que cada um dos 
entrevistados realizou, pelo menos, um dos serviços 
citados. Também se verificou que 200 deles 
realizaram apenas o Serviço I, 150 realizaram apenas 
o Serviço II e 100 realizaram apenas o Serviço III. 
Além disso, a pesquisa revelou que 50 dos 
entrevistados realizaram o Serviço I e II, 40 realizaram 
o Serviço II e III e que nenhum deles realizou os três 
serviços.  
Com base nessas informações, pode-se afirmar 
corretamente que o número de pessoas que realizou 
somente o Serviço III é um número 
a) primo. 
b) múltiplo natural de 9. 
c) ímpar, menor do que 30. 
d) múltiplo natural de 7. 
e) par, compreendido entre 31 e 51. 

 
QUESTÃO 55  
Dr. Leandro Gomes, cirurgião plástico, deseja investir 
R$15.000,00 para, no futuro, equipar seu consultório. 
Para isso, pesquisa dois tipos de investimentos de 
juros compostos, bem como o imposto a ser pago por 
eles, conforme apresenta a tabela a seguir.  
 

 
Como ele tem dúvidas, resolveu fazer as contas 
considerando 1 mês. Dessa forma, pode-se afirmar 
corretamente que a aplicação mais vantajosa para esse 
mês é: 
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a) O Tesouro Selic, pois totalizará um montante de 
R$ 15.260,80. 
b) O Tesouro Selic, pois totalizará um ganho de       
R$ 65,25 quando comparado à poupança. 
c) A poupança, pois totalizará um montante de        R$ 
15.181,00. 
d) A poupança, pois totalizará um ganho de R$ 65,25 
quando comparado ao Tesouro Selic. 
e) O Tesouro Selic, pois totalizará um ganho de 
0,15% quando comparado à poupança. 
 
QUESTÃO 56  
A Tabela a seguir descreve as duas fases de um 
processo de esterilização de instrumental cirúrgico. 
 

Sequência Fase Procedimento Taxa de 
Variação da 

Temperatura 

1 Aquecimento 

Eleva-se a 
temperatura 

inicial do 
instrumental 
até atingir 

180°C 

De acordo 
com uma 

função do 1° 
grau, à taxa 
de 10°C por 

minuto 

2 Resfriamento 

Atingida a 
temperatura a 

180°C, o 
instrumental é 
resfriado até 
atingir 0°C 

De acordo 
com uma 

função do 2° 
grau 

 
Um instrumental com uma temperatura inicial de 20°C 
foi submetido a esse processo de esterilização, que 
teve duração total de 46 minutos. Constatou-se que, 
após 20 minutos do início da fase de resfriamento, a 
sua temperatura atingiu 100°C. Pode-se afirmar 
corretamente que a temperatura desse instrumental 
após 10 minutos do início da fase do resfriamento é de 
a) 170°C. 
b) 160°C. 
c) 150°C. 
d) 140°C. 
e) 130°C. 
 
QUESTÃO 57  
Uma indústria de produtos fitoterápicos lançará duas 
linhas de chás. A primeira com efeito cicatrizante e a 
segunda com efeito tranquilizante. Para cada chá, de 
acordo com o efeito pretendido, serão selecionadas 
plantas medicinais, conforme Tabela 1, formando 
agrupamentos de três espécies para cada chá 
cicatrizante e duas espécies para os tranquilizantes.   
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Plantas Medicinais 
 

Cicatrizantes Tranquilizantes 
Arruda Alecrim 
Babosa Erva-cidreira 

Calêndula Hortelã 
Camomila Lavanda 
Carobinha Passiflora 
Eucalipto Valeriana 

Guaco  
 
Cada agrupamento de planta selecionado será 
acondicionado em um sachê com a mesma quantidade 
de ervas e, para a campanha de lançamento, serão 
produzidas 300 caixas, cada qual com 10 sachês de um 
mesmo agrupamento. Se a máquina utilizada para 
produzir os sachês tem capacidade de produzir 40.000 
sachês operando 10 horas por dia em 4 dias, pode-se 
afirmar corretamente que a quantidade de dias 
necessários para produzir os sachês que atenda a 
demanda da campanha publicitária utilizando da 
mesma máquina, mas operando 12 horas por dia é 
igual a: 
a) 9,5 dias 
b) 10,5 dias 
c) 11,5 dias 
d) 12,5 dias 
e) 13,5 dias 
 
QUESTÃO 58  
Adiciona-se certa substância intravenosamente à 
corrente sanguínea de uma pessoa que está 
inicialmente com 𝑄𝑄0 = 300 𝑚𝑚𝑚𝑚 dessa mesma 
substância na circulação. A taxa de adição é de          
𝑞𝑞 = 10𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 e o corpo remove essa substância a 
uma taxa proporcional à quantidade presente, dada por 
𝑘𝑘 = 0,2. Seja 𝑄𝑄(𝑡𝑡) a quantidade da substância que 
está na corrente sanguínea no instante 𝑡𝑡 minutos dada 
por   
        

𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝑞𝑞
𝑘𝑘

+ �𝑄𝑄0−
𝑞𝑞
𝑘𝑘
� 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑘𝑘, onde e representa o 

número de Euler 
 

Considerando que ln2=0,7 e ln5=1,6, pode-se afirmar 
corretamente que o tempo necessário para que a 
substância remanescente na corrente sanguínea seja 
correspondente a 50% da quantidade inicial é de 
a) 2,5 min. 
b) 3,5 min. 
c) 4,5 min.  
d) 5,5 min. 
e) 6,5 min.  

  
QUESTÃO 59  
Os batimentos cardíacos de um paciente assistido em 
uma unidade de terapia intensiva foram monitorados 
pela função 𝑏𝑏(𝑡𝑡) = 75 + 15𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝜋𝜋𝑘𝑘

6
+ 2𝜋𝜋

3
�,   0≤ t ≤24. 



 
Nos instantes em que os batimentos atingiram seu 
valor mínimo, um dispositivo liberou 
intravenosamente 40 ml de um medicamento que está 
acondicionado em um cilindro circular reto de raio 5 
cm e altura 10 cm. Se no início do monitoramento o 
medicamento ocupava completamente o cilindro, 
pode-se afirmar corretamente que, ao final do 
monitoramento, restou no recipiente: 
Dado: π=3 
a) 80 ml 
b) 270 ml 
c) 320 ml 
d) 670 ml 
e) 800 ml 

QUESTÃO 60  
Durante um exame de imagens, uma mancha em 
formato triangular, localizada no abdômen de uma 
pessoa, é representada em uma tela de um monitor de 
vídeo, que é associado ao primeiro quadrante de um 
plano cartesiano ortogonal. Se os vértices dessa 
mancha são dados pelos pontos A(2,1), B(4,6) e 
C(6,0), pode-se afirmar corretamente que a distância 
entre o vértice A e o ponto médio de BC é, em 
unidades de comprimento: 
a) √11 
b) √12 
c) √13 
d) √14 
e) √15 
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QUESTÃO 61  
O artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro diz:  

 
“Forçar passagem entre veículos que, transitando em 
sentidos opostos, estejam na iminência de passar um 
pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem: 
Infração – gravíssima; Penalidade – multa (dez vezes) 
e suspensão do direito de dirigir.”  
 
Das informações acima, percebemos que, em uma 
rodovia de mão dupla, a atenção ao realizar uma 
ultrapassagem deve ser redobrada. Assim, se um carro 
popular, com aproximadamente 5 m de comprimento, 
deseja ultrapassar um caminhão longo, de 40 m de 
comprimento, transitando à velocidade uniforme igual 
a 72 km/h, qual o espaço percorrido pelo carro no 
momento da ultrapassagem, admitindo que o carro, no 
início da ultrapassagem, está a uma velocidade igual a 
72 km/h e que acelera à taxa de 9 km/h a cada 
segundo? 
a) 165 m 
b) 75 m 
c) 120 m 
d) 45 m 
e) 140 m 

 
QUESTÃO 62  
A figura a seguir mostra um semáforo suspenso por 
uma barra uniforme articulada horizontalmente a um 
poste e presa por um cabo. Um pombo pesando 4 N 
pousa a 30 cm da extremidade A da barra, que pesa 6 
N e possui 60 cm de comprimento. Sabendo que o 
semáforo preso na extremidade B pesa P=25 N, é 
CORRETO afirmar que a tração no cabo de 
sustentação do semáforo é de:  
 

 
 

a) 15 N 
b) 30 N 
c) 45 N 
d) 60 N  
e) 75 N 

 

QUESTÃO 63  
Um bloco com 5 kg está preso em uma mola de 
constante elástica igual a 50 N/m, que está distendida 
12 cm. O sistema está em repouso sobre uma 
superfície inclinada de 37° com a horizontal e possui 
atrito. É CORRETO afirmar que o coeficiente de 
atrito entre a superfície e o bloco, necessário para o 
seu equilíbrio estático, é de: 
Dados: g = 10 m/s²; sen 37° = 0,60; cos 37° = 0,80;  
tg 37° = 0,75 
 

 
 

a) 0,2 
b) 0,3 
c) 0,4 
d) 0,5 
e) 0,6 

 
QUESTÃO 64  
Sobre os processos que envolvem a transferência de 
energia entre corpos, leia as afirmações a seguir, 
I. O processo de transferência de energia por 
radiação pode ocorrer através de materiais sólidos, em 
meios materiais rarefeitos, mas não ocorre no vácuo. 
II. A convecção é um processo de transferência de 
calor que ocorre em meios fluidos, como gases e 
líquidos. 
III. A condução de calor ocorre em materiais sólidos 
e fluidos em repouso, desde que não haja diferença de 
temperatura entre os corpos. 

 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmação(ões):  
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) II e III, apenas.  

 
QUESTÃO 65  
Uma fonte sonora em A e um observador localizado 
em B distam 60 m de uma superfície refletora RS, 
conforme a figura a seguir. O observador ouve o eco 
do som emitido pela fonte, após refletido na superfície 
RS, 0,2 segundos depois de ouvir o som direto da 
fonte. Se o raio sonoro AP que parte da fonte chega no 
ponto P da superfície refletora RS sob um ângulo de 
incidência de 30 graus, é CORRETO afirmar que a 
distância AB é de: 
Dados: velocidade do som no ar = 340 m/s e             
√3 = 1,70 
 

FÍSICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 80 m 
b) 86 m 
c) 75 m 
d) 85 m 
e) 68 m 

 
QUESTÃO 66  
Qual deve ser a velocidade do bloco de 5 kg da figura 
abaixo, no ponto A, para que ele consiga comprimir 
50 cm da mola no ponto B, sabendo que a mola possui 
constante elástica de 7200 N/m e que o sistema é 
isento de atrito? 
Dados: g = 10 m/s²; sen 45°=0,7; cos 45°=0,7;               
tg 45° = 1 
 

 
 
a) 0√3 m/s 
b) 5 m/s 
c) 5√2 m/s 
d) 10 m/s 
e) 10√2 m/s 

 
QUESTÃO 67  
Uma fonte ideal de 16 V alimenta os resistores de 4 
ohms e 8 ohms. A corrente registrada no amperímetro 
ideal é de 5 ampères, conforme figura a seguir:  
 

 
 
É CORRETO afirmar que: 
a) Os fios que ligam todo o circuito são ideais. 
b) Os fios que ligam todo o circuito não são ideais. 
c) A potência gerada pela fonte é dissipada somente 
nos resistores de 4 ohms e 8 ohms. 
d) A potência dissipada pela fonte é de 96 watts. 
e) A corrente que circula no resistor de 4 ohms é de 5 
ampères. 
 
QUESTÃO 68  
Um objeto de altura H = 20 cm é colocado a uma 
distância de 100 cm do vértice V de um espelho 
côncavo conforme a figura abaixo.  
 

Sabendo que o raio de curvatura do espelho é igual a 
120 cm, é CORRETO afirmar que a distância em que 
a imagem é formada é de: 
a) 180 cm 
b) 250 cm 
c) 150 cm 
d) 140 cm 
e) 160 cm 
 
QUESTÃO 69  
Uma fonte osciladora de 120 Hz gera a figura de 
ressonância de 3 ventres numa corda de 20g e 2m de 
comprimento, conforme a figura abaixo. No ponto B, 
a corda é tensionada por um elemento de massa m, 
como mostra a figura a seguir.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É CORRETO afirmar que a tensão na corda é de: 
a) 240 N 
b) 340 N 
c) 256 N 
d) 180 N 
e) 80 N 

 
QUESTÃO 70  
Duas espiras semicirculares de raio R e idênticas são posicionadas uma à frente da outra, conforme a figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliando o campo magnético resultante B, é CORRETO afirmar que 
a) É estabelecido um campo magnético resultante B em E, perpendicular e saindo da folha de papel. 
b) É estabelecido um campo magnético resultante B em E, perpendicular e entrando na folha de papel.  
c) É estabelecido um campo magnético resultante B, ao longo do arco AB. 
d) O campo magnético resultante B, estabelecido em E, é nulo.  
e) É estabelecido um campo magnético resultante B, ao longo do arco CD. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 71  
O Ministério da Saúde recomenda a utilização de água 
sanitária para higienizar verduras, frutas e legumes. A 
água sanitária é uma solução comercialmente vendida 
em supermercados, contendo hipoclorito de sódio com 
concentração de 2,5% (a porcentagem está na unidade 
peso/peso), e não deve ser utilizada na forma pura para 
desinfecção de alimentos, mas pela diluição de 1 
colher de sopa de água sanitária (8 mL) em 1 litro de 
água. Os alimentos são deixados de molho nessa 
solução por 15 minutos e, posteriormente, enxaguados 
com água. Um consumidor foi comprar água sanitária 
em um supermercado e encontrou dois tipos 
disponíveis: 
1) Recipiente de 50 mL (denominado A) encontrado 
no setor de frutas e verduras, com rótulo informando 
que seu teor de cloro ativo é igual a 2,5% (peso/peso). 
O custo unitário é de R$ 9,50.  
2) Recipiente de 5000 mL (denominado B) encontrado 
no setor de produtos de limpeza, com rótulo 
informando que seu teor de cloro ativo é igual a 2,5% 
(peso/peso). O custo unitário é de R$ 13,80. 
 
Dados:  
- O teor de cloro ativo existente na água sanitária 
especifica a quantidade de hipoclorito de sódio 
presente na composição do produto. 
- Concentração de hipoclorito de sódio = 2,5%  
- Densidade da água sanitária: 1,1 g/mL 

A diferença de custo no preparo de 1 litro de solução 
para desinfecção de alimentos, entre A e B, e a sua 
molaridade em hipoclorito de sódio corresponde à: 
a) A solução de desinfecção preparada com A é 69 
vezes mais cara em relação à B e a molaridade é 
0,0029M. 
b) A solução de desinfecção preparada com A é 34 
vezes mais cara em relação à B e a molaridade é 
0,045M. 
c) A solução de desinfecção preparada com B é 25 
vezes mais cara em relação à A e a molaridade é 
0,0070M. 
d) A solução de desinfecção preparada com B é 12 
vezes mais cara em relação à A e a molaridade é 
0,045M. 
e) A solução de desinfecção preparada com A é 17 
vezes mais cara em relação à B e a molaridade é 
0,090M. 
 
QUESTÃO 72  
O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi concedido 
aos cientistas Carolyn R. Bertozzi, K. Barry Sharpless 
e Morten Meldal, da área de síntese química, pelo 
desenvolvimento de uma reação química conhecida 
como “clique”, envolvendo a construção de moléculas 
de forma eficiente, rápida e confiável, onde 
subprodutos indesejados são evitados. Essa reação 
está sendo utilizada em estudos contra o câncer, no 
desenvolvimento de fármacos, mapeamento do DNA 
e criação de materiais mais eficientes. A figura abaixo 

QUÍMICA 



 
demonstra, esquematicamente, a reação de “clique”, 
onde se deseja unir a molécula A com a molécula B. 
Na extremidade de A há uma azida e na extremidade 
de B, um alcino. Na presença de um catalisador a base 
de cobre, a azida reage com o alcino formando o 
composto triazol, e as moléculas A e B são unidas (é o 
“clique”). 
 

 
Disponível em 

https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/press-
chemistry2022-figure2.pdf 

 

A união entre as moléculas A e B e a formação do 
triazol são reações orgânicas de 
a) oxirredução e substituição. 
b) substituição e eliminação. 
c) substituição e redução. 
d) adição e ciclização. 
e) adição e eliminação. 
 
QUESTÃO 73  
Determinada massa de potássio reagiu com água, 
produzindo o composto X, o qual, com ácido 
clorídrico, forneceu a substância Y. Quando se tratou 
Y com excesso de nitrato de prata, obteve-se um 
precipitado que, depois de lavado e seco, apresentou 
uma massa de 15 g. A massa de potássio usada em 
gramas foi de: 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 6 
e) 8 
 
 
 

QUESTÃO 74  
Um adulto saudável tem de 40 a 160 microgramas (µg) 
de ferro no sangue, que é o nível recomendado. Índices 
acima disso, são um sinal de problema. Supondo que 
um determinado indivíduo tenha uma quantidade de 
56 microgramas de Fe+2 por litro de sangue, este 
limite, expresso em mol/L de sangue, corresponde a: 
a) 10-6 
b) 10-5 
c) 102 
d) 103 
e) 106 
 
QUESTÃO 75  
Em seu discurso, o professor de Química, com 
frequência, utiliza palavras, expressões ou mesmo 
terminologias que remetem aos conceitos 
probabilísticos. Podemos citar, como exemplo, as 
situações em que se fala sobre o “movimento 
aleatório” das moléculas, ou “misturas casuais” de 
soluto e solvente, ou, ainda, sobre a “chance” de haver 
colisões efetivas, relacionada às energias de ativação 
numa reação química.  

Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso 20 out 2022 
 
Para que ocorra uma reação química, é necessário que 
os reagentes entrem em contato, por meio de colisões, 
o que se chama Teoria das Colisões. Essa teoria está 
baseada em que 
I. todas as colisões entre os reagentes são efetivas (ou 
favoráveis). 
II. a velocidade da reação é diretamente proporcional 
ao número de colisões efetivas (ou favoráveis). 
III.  existem colisões que não são favoráveis à 
formação do produto. 
IV.  quanto maior for a energia de ativação, maior será 
a velocidade de reação 
 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) I e IV 
d) I, II e IV. 
e) III e IV. 
 
QUESTÃO 76  
Pesquisadores do Centro de Tecnologia da Indústria 
Química e Têxtil do Senai, no Rio de Janeiro, 
desenvolveram um composto orgânico que, quando é 
aplicado em tecidos, mata partículas do Coronavírus. 
Além de eficaz, o produto tem baixo custo de 
produção. Os pesquisadores testaram a fórmula em 
dois tecidos: poliamida e poliéster. O composto 
orgânico é colocado em contato com os panos, que são 
aquecidos a 120°C. Dessa forma, o produto fica retido 
nos tecidos.  

Disponível em https://g1.globo.com/. Acesso 03 out 2022. 
Adaptado. 

https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/press-chemistry2022-figure2.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/press-chemistry2022-figure2.pdf


 
Admitindo que o poliéster em questão seja o 
politereftalato de etileno e que ele seja produzido por 
meio de uma reação de eliminação, os grupos 
funcionais presentes nesses compostos que se 
condensaram para formar o polímero, são 
a) amina e aldeído. 
b) amida e éter. 
c) amida e éster. 
d) amina e éter. 
e) ácido carboxílico e álcool. 
 
QUESTÃO 77  
Grande parte dos elementos interagem com outros 
para formar compostos (orgânicos ou inorgânicos). O 
gás hidrogênio, por exemplo, incendeia-se em 
presença do gás oxigênio para formar água. De forma 
análoga, a água pode se decompor nos elementos que 
a compõem com passagem de uma corrente elétrica, 
conforme mostrado na figura abaixo. 

 
Fonte: Química geral e reações químicas, vol: 1/John C. Kotz et 
al, tradução Noveritis do Brasil, São Paulo: Cengage Learning. 
 
A respeito dos compostos, podemos afirmar que: 
I. a composição elementar de um composto puro é 
sempre a mesma e é conhecida como lei da 
composição constante. 
II. um composto puro tem a mesma composição e 
propriedades, independentemente de sua origem. 
III. a principal característica dos compostos 
inorgânicos é a ausência de carbono na sua 
composição. Além disso, a maior parte desses 
compostos apresenta como propriedade física o fato de 
serem líquidos. 
IV. como propriedade química, destaca-se o fato de 
todos os compostos orgânicos serem iônicos, o que 
significa que ganham ou perdem elétrons. 
 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) II e III. 
e) I e IV. 
 

QUESTÃO 78  
Um botijão de gás usado em residências, normalmente 
consumido como combustível em fogões, possui uma 
massa de 15 kg quanto está vazio e 28 kg quando está 
cheio. O gás é composto, predominantemente, de 
butano. Assumindo a combustão completa do butano, 
a quantidade de dióxido de carbono e a energia gerada 
pela queima completa do butano de um botijão de gás 
é:  
Dados: ∆H da reação de combustão do butano 
balanceada = - 2900 kJ. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 9,2 kg de dióxido de carbono e 110.000 joules de 
energia 
b) 12,1 kg de dióxido de carbono e 140.000 joules de 
energia 
c) 22,4 kg de dióxido de carbono e 210.000 joules de 
energia 
d) 29,7 kg de dióxido de carbono e 350.000 joules de 
energia 
e) 39,4 kg de dióxido de carbono e 650.000 joules de 
energia 

 
QUESTÃO 79  
As proteínas são polímeros naturais, fundamentais 
para o funcionamento do organismo, com funções 
estruturais, nutritivas, de defesa, dentre outras, e são 
formadas por monômeros de α-aminoácidos. Os 
aminoácidos coexistem na forma ácida e básica, onde 
o grupo _____ pode receber um próton e o grupo 
_____ pode liberar um próton. Assinale a alternativa 
CORRETA que completa, respectivamente, os 
espaços da sentença anterior. 
a) -NH2 (base) e -OH (ácido) 
b) -NH2 (ácido) e -OH (base) 
c) -OH (ácido) e -NH2 (base) 
d) -OH (base) e -C=O (ácido) 
e) -C=O (base) e -NH2 (ácido) 
 
QUESTÃO 80  
O composto propilenoglicol, contaminado com etileno 
glicol, já foi encontrado em alimentos, como cerveja e 
massa de macarrão. O propilenoglicol é autorizado 
para uso como aditivo alimentar para alguns 
alimentos, mas o etilenoglicol é altamente tóxico, o 
que causa insuficiência renal e hepática quando 
ingerido, podendo inclusive levar à morte.  
 
Sobre o tema acima, assinale a alternativa CORRETA 
que apresenta as fórmulas dos compostos etilenoglicol 
(1,2-etanodiol) e propilenoglicol (propano-1,2-diol). 
a) C2H5O e C3H7O  
b) C2H5O2 e C3H7O2 
c) C2H6O2 e C3H8O2 
d) C3H6O2 e C3H8O2 
e) C3H6O e C3H8O 
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