
UNIFOR

1. Verifi que se este caderno de prova 
contém um total de 60 questões e 
uma proposta de Redação. Caso 
contrário, solicite ao fi scal de sala um 
outro caderno completo. Não serão 
aceitas reclamações posteriores.

2. Você dispõe de quatro horas e trinta 
minutos para responder a todas 
as questões, preencher a folha de 
respostas e desenvolver a Redação, 
transcrevendo-a para a folha de 
redação. Controle o seu tempo.

3. Leia cada questão da prova e 
marque, inicialmente, a alternativa 
correta no próprio caderno de 
questões. Para cada questão, existe 
apenas uma resposta certa.

4. Antes de transcrever suas 
alternativas para a folha de 
respostas ou preencher a folha 
de redação, confi ra se o nome e o 
número impressos na parte superior 
delas coincidem com seu nome 
e o seu número de inscrição e 
assine-as conforme a sua carteira de 
identidade.

5. Caso o nome e o número impressos 
na folha de respostas ou na folha de 
redação que lhe foram entregues 
não estejam corretos, informe,  

imediatamente, ao fi scal. A utilização 
de uma folha de respostas ou de 
uma folha de redação cujo nome e 
número não coincidam com os de 
sua inscrição invalidará a sua prova, 
à qual será atribuída nota zero.

6. Para marcar a sua alternativa na 
folha de respostas, utilize caneta 
esferográfi ca preta, de acordo com a 
orientação a seguir:

a) preencha completamente a bolha 
correspondente a sua opção e 
assinale somente uma alternativa 
para cada questão;

b) nenhuma resposta poderá ser 
feita nem alterada depois de 
recolhida pelo fi scal;

c) não dobre, não amasse, nem 
faça qualquer marca na folha de 
respostas.

7. Ao terminar, entregue este caderno, 
a folha de redação e a folha de 
respostas, devidamente assinadas, 
ao fi scal da sala.

8. Atenção: após o encerramento da 
prova, este caderno será destruído 
por trituramento, e não será 
considerada qualquer resposta feita 
nele quando não transcrita para a 
folha de respostas.
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Questão 01 Questão 02

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Em maio de 2018, a maior roda-gigante do 
mundo, com 145 metros  de altura, sem raios, 
foi inaugurada na China. Esta roda-gigante fica 
no centro de uma ponte que cruza o rio Bailing 
e também é conhecida como “Olho de Bohai”, 
em honra ao mar de mesmo nome que banha o 
litoral norte da província de Shandong.  A estrutura 
tem 125 metros de diâmetro e 36 cabines com 
capacidade cada uma delas para dez passageiros.

Disponível em: www.exame.abril.com.br. 
Acesso em: 08 de maio de 2019 (Adaptado).

Imagem: gettyimages.com

A distância entre uma cabine e outra é de quantos 
metros aproximadamente? Se necessário, use 
π=3,14.

(A) 9 metros.
(B) 11 metros.
(C) 13 metros.
(D) 15 metros.
(E) 17 metros.

Uma empresa fabrica tubos de PVC, no formato 
de cilindros circulares retos, para redes coletoras 
de esgoto de grandes diâmetros. Um caminhão 
dessa empresa vai transportar três tubos para 
uma determinada obra de esgotamento sanitário. 
Os três tubos possuem o mesmo diâmetro, e a 
espessura deles é pequena o suficiente para 
desprezá-la. Após terem sido colocados em cima 
do caminhão, verificou-se que a altura do piso da 
carroceria até o chão era de 1,60 m, conforme 
figura abaixo.

Levando-se em conta que no trajeto havia alguns 
viadutos, calculou-se a distância do chão até o topo 
da carga. Se o raio desses tubos é r, a expressão 
que dá essa distância é

(A) 1,6 + 2r
(B) 1,6 + 2r + √3
(C) 1,6 + 2(r+ √3)
(D) 1,6 + r(2 + √3)
(E) 1,6 + 4r
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Questão 03

Questão 04

Um fabricante brasileiro de cosméticos produz 
sabonete líquido, dentre vários outros produtos e 
disponibiliza no mercado brasileiro seu sabonete 
em embalagens de 250 ml e 750 ml. Após um 
estudo de mercado, a empresa decidiu entrar no 
mercado estadunidense. No entanto, a unidade 
de volume mais utilizada nos Estados Unidos é a 
onça fluida (fl oz), sendo necessário assim adaptar 
suas embalagens. Por uma questão de economia, 
nas embalagens constará o volume do produto 
em ml e em fl oz.
Portanto, sabendo que 1 L corresponde a 
33,814 fl oz, nas novas embalagens teremos, 
respectivamente,

(A) 250 ml (8.45 fl oz)  e 750 ml (25.36 fl oz).
(B)  250 ml (6 fl oz) e 750 ml (18 fl oz).
(C)  250 ml (2,5 fl oz)  e 750 ml (7.5 fl oz).
(D)  250 ml (5 fl oz)  e 750 ml (15 fl oz).
(E)  250 ml (3.38 fl oz) e 750 ml (10 fl oz).

Após recuperar-se de uma cirurgia, o treinador 
da corredora Andrea estipulou um plano de 
treinamento diário: correr 500 metros no primeiro 
dia e aumentar 200 metros por dia, a partir do 
segundo, até que ela atinja 10 km. Andrea pretende 
correr 10 km na maratona do Rio de Janeiro, no 
início do próximo ano.
Em quantos dias de treinamento Andrea atingirá 
10 km?

(A) 35
(B) 39
(C) 43
(D) 49
(E) 52
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Questão 05

Questão 06

Um turista argentino veio ao Brasil assistir ao 
jogo Brasil X Argentina pela semifinal da Copa 
América de 2019. Ele chegou ao Brasil com 12.600 
pesos argentinos (moeda da Argentina). Assim 
que desembarcou, ele foi a uma casa de câmbio 
e trocou todo o seu dinheiro: metade por real 
brasileiro e a outra metade por dólar dos Estados 
Unidos. Naquele dia, 1 peso argentino valia 9 
centavos de real brasileiro e 1 real brasileiro valia 
26 centavos de dólar dos Estados Unidos. 

Podemos concluir que o turista adquiriu

(A) 567 reais brasileiro e 150,30 dólares dos 
Estados Unidos.

(B) 1638 reais brasileiro e 567 dólares dos 
Estados Unidos.

(C)  567 reais brasileiro e 1638 dólares dos 
Estados Unidos.

(D) 567 reais brasileiro e 147,42 dólares dos 
Estados Unidos.

(E) 5670 reais brasileiro e 1474,2 dólares dos 
Estados Unidos.

Uma empresa produtora de tintas vende as tintas 
produzidas em embalagens que possuem o formato 
de um cilindro circular reto. Numa estratégia 
de marketing a empresa decidiu usar novas 
embalagens com o mesmo formato e volume, 
porém com altura 10% menor, como ilustrado na 
figura abaixo.

Usando √10=3,16 pode-se concluir que  a área da 
superfície lateral das novas embalagens

(A) é aproximadamente 5% menor que a área da 
superfície lateral das embalagens antigas.

(B) é aproximadamente 10% menor que a área 
da superfície lateral das embalagens antigas.

(C) é aproximadamente 5% maior que a área da 
superfície lateral das embalagens antigas.

(D) é aproximadamente 10% maior que a área da 
superfície lateral das embalagens antigas.

(E) são iguais nas duas embalagens.
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Questão 07

Questão 08

Ana possui um quiosque onde vende embalagens 
para presente. Para economizar espaço, todas as 
embalagens são guardadas abertas. O modelo 
mais vendido por ela no último mês tem o formato 
dado pela figura

Após montada, a embalagem terá o formato de 
(A)  um cone.
(B)  um prisma.
(C)  uma pirâmide.
(D)  um paralelepípedo.
(E)  um tronco de pirâmide.

Uma pessoa pegou um táxi para ir ao trabalho. 
A distância de casa ao trabalho é de 12 km. Na 
ida, ela pagou R$ 29,10, na bandeira 1. Na volta 
para casa à noite, ela pegou um táxi novamente e 
pagou R$ 33,90, na bandeira 2, pelo mesmo trajeto.
O acréscimo, por quilômetro rodado, da bandeira 
1 para a bandeira 2 foi de

(A)  R$ 0,45
(B)  R$ 0,40
(C)  R$ 0,38
(D)  R$ 0,35
(E)  R$ 0,30
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Questão 09

Questão 10

Uma pesquisa feita entre 95 crianças acerca de 
suas preferências por frutas é mostrada abaixo 
na tabela.

FRUTAS  RESPOSTA DAS 
CRIANÇAS

MAÇÃ 60
UVA 45
BANANA 55
MAÇÃ e UVA 15
MAÇÃ e BANANA 30
UVA e BANANA 25
MAÇÃ, UVA  e  BANANA 5

Baseado na tabela  acima, podemos afirmar que 
o número de crianças que gostam somente de 
uma fruta é:
(A)  20
(B)  35
(C)  40
(D)  45
(E)  50

A Praça Portugal em Fortaleza é um dos locais 
preferidos por manifestantes para as suas 
concentrações e também para pequenos shows 
musicais. A figura abaixo mostra um esboço da 
praça, na forma circular cujo raio é 90m, e uma 
outra região circular na parte central da praça 
de raio 12m, onde ficaram os músicos e seus 
instrumentos para apresentação de um show 
musical.
Considerando que todas as pessoas que foram ao 
show estavam na faixa da praça exterior ao local 
dos músicos e que o show teve uma ocupação 
média de 4 pessoas por metro quadrado, quantas 
pessoas estavam presente ao show ?  (Use  π = 3 ).

                                                                                                             

(A)    94.600
(B)    95.472
(C)    97.320
(D)    98.125
(E)    98.345

90 m

12 m
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Questão 11

Questão 12

Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 
450 alunos de um colégio estadual para saber 
os tipos de calçados mais usados pelos alunos 
do referido colégio. A pesquisa apresentou os 
seguintes dados: 

● 48% dos alunos usam sandália.
● 22% dos alunos usam tênis.
● 30% dos alunos usam sapatos.

O resultado acima foi representado pelo gráfico 
de setores, como mostra a figura.Sendo assim, 
podemos afirmar que o ângulo θ mede:

(A)   95º
(B)  100º
(C)  105º
(D)  108º 
(E)  110º                 

Em uma colônia de formigas, observou-se que, no 
instante t = 0, o número de formigas era de 1000 e 
que o crescimento desse formigueiro é dado pela 
função f definida por f(t) = 1000 . 23t/5, onde t é o 
tempo decorrido em dias.

Supondo que não haja morte de formigas nesse 
formigueiro, então, em quantos dias, no mínimo, 
esse formigueiro atingirá 64.000 formigas?

(A) 10 dias. 
(B) 12 dias.
(C) 13 dias.
(D) 14 dias.
(E) 15 dias.

Sapato
(ângulo θ) 

Tênis
(ângulo β) 

Sandália
(ângulo α) 
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Questão 13

Questão 14

Ao se comparar, por meio de porcentagem, dois 
cursos, A  e  B , que preparam alunos para o exame  
do ENEM, obtivemos que o curso A aprovou 96 
de seus 640 alunos e o curso B aprovou 72 de 
seus 450 alunos.
Sendo assim, podemos afirmar que o percentual 
de aprovação de A é :
(A)  22% superior ao do curso B.
(B)  igual ao do curso B.
(C)  4% inferior ao do curso B.
(D)  1% inferior ao do curso  B.
(E)  1% superior ao do curso B.

As autoridades da área de saúde do município 
de Alto Alegre, no interior do Ceará, acaba de 
comunicar que, 15% das pessoas da comunidade 
de Alto Alegre foram afetadas por um certo tipo 
de virose. Sabe-se que 4% das pessoas afetadas 
foram hospitalizadas. Tendo em vista esses 
dados, pode-se afirmar que o número de pessoas 
hospitalizadas com relação à comunidade inteira 
é de: 
(A)  0,6 %
(B)  0,7 %
(C)  0,8 %
(D)  1,2 %
(E)  1,5 %

Questão 15

Os departamentos A, B e C de uma empresa de 
tecnologia do estado do Ceará devem receber a 
quantia de 850 mil reais para melhorias de cada 
departamento. Por razões estratégicas, A deve 
ficar com a mesma quantia que os departamentos 
B e C juntos e B deve receber 50 mil reais a mais 
que C.
Nessas condições, temos que:
(A)  C receberá 150.000 reais.
(B)  C receberá 175.000 reais.
(C)  B receberá 225.000 reais.
(D)  B receberá 250.000 reais.
(E)  A receberá 425.000 reais.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 16
Em precipitadores eletrostáticos, faz-se uso de placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos, 
com o objetivo de fazer gotículas ou partículas sofrerem deflexão ao atravessar a região entre as duas 
placas. Na figura, duas placas paralelas estão colocadas de tal maneira que partículas (com cargas de 
mesmo módulo) ao entrar na região possam descrever 3 trajetórias.

Considerando a figura, analise as afirmativas abaixo:
I.  Na trajetória I a partícula possui carga de mesmo sinal que a partícula que faz a trajetória II.
II.  A partícula que realiza a trajetória 1 possui a mesma velocidade que a partícula da trajetória 3 ao entrar 

na região entre as duas placas.
III.  O tempo para que a partícula realize a trajetória II é maior que o tempo para a trajetória 3.

É correto apenas o que se afirma em
(A) I.
(B)  II.
(C)  I e II.
(D)  II e III.
(E)  I, II, e III.
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7Questão 17

Na medicina, os médicos utilizam o exame de raios X para  buscar anormalidades na densidade das estruturas 
do corpo, nas análises das condições dos órgãos internos, em caso de ossos quebrados,  nos tratamentos 
de tumores, câncer (ou cancro), doenças ósseas, etc. O exame de raios X é um procedimento diagnóstico 
à base de radiação ionizante que permite gerar uma imagem médica (radiografia) de diferentes partes do 
corpo, flagrada na chapa como mostrado na figura abaixo.

Os raios X podem ser produzidos pela oscilação de elétrons das camadas mais internas dos átomos e 
formado por ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo à velocidade da luz.
Em relação aos raios X, analise as afirmações a seguir.

l.  Os raios X estão sujeitos ao fenômeno da reflexão, refração, difração e interferência.

ll.  Sua penetrância nos materiais é relevante, pois todas as substâncias são penetradas pelos raios X em 
maior ou menor grau.

Ill.  Por estar sujeito à reflexão, os raios X não penetram os ossos.

lV.  A diferença entre raios X e raios de luz visível é devida ao comprimento de onda diferente dos mesmos.

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I, II e III.
(B)  I, II e IV.
(C)  II e III.
(D)  III e IV.
(E)   I e IV.
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Questão 18

Gravitylight é um pequeno gerador que acende um LED de alta potência. A energia gerada vem do peso de 
um saco cheio de areia ou de pedras, por exemplo, que desce lentamente. Durante a descida, a energia 
potencial gravitacional se transforma em energia cinética, que, por sua vez, é transformada em energia 
elétrica pelo gerador acoplado às engrenagens.

                        Disponível em: www.autossustentavel.com. Acesso em: 14 de jun. 2019 (Adaptado)

Suponha que o gerador elétrico deste dispositivo seja ideal, e que um saco de massa M desce sob a ação 
da gravidade com velocidade escalar constante e fornece a potência necessária para acender uma lâmpada 
de 0,15 W.
Calcule o valor da massa M necessária para que a luz fi que acesa durante um intervalo de tempo de 25 
minutos, quando a massa é posicionada a uma altura de 150 cm acima do chão. Despreze os atritos e 
adote g = 10 m/s².

(A)  2,5 kg 
(B)  5,0 kg
(C)  10,0 kg 
(D)  15,0 kg
(E)  25,0 kg
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Questão 19 Questão 20

O cinto de segurança automotivo tem um dispositivo 
mecânico que impede que o mesmo seja puxado 
acima de uma velocidade limite. Se o cinto for 
puxado com essa velocidade, um pino preso a uma 
mola fi xada ao eixo de rotação no disco rotativo 
(cinza claro) é lançado para longe do eixo em 
uma direção radial e atinge uma trava externa 
fi xa (cinza escuro), fazendo com o que cinto pare 
bruscamente.

 
Na situação esquematizada nas imagens, o disco 
é plano, horizontal e está perfeitamente polido. A 
mola tem massa desprezível e comprimento natural 
(sem deformação) de 1,5 cm. Suponha que o pino 
(massa 20 g) descreva um movimento circular e 
uniforme com velocidade tangencial de módulo 1 
m/s e que isso cause um alongamento na mola 
de 0,5 cm durante este movimento.
De acordo com os dados, calcule o valor da 
constante elástica dessa mola.

(A)  100 N/m
(B)  150 N/m
(C)  200 N/m
(D)  250 N/m
(E)  300 N/m

O gráfi co a seguir traz a relação entre a d.d.p e 
a corrente elétrica para dois resistores R1 e R2,  
quando cada um é ligado diretamente a uma fonte 
de energia.

Nos circuitos da fi gura, os resistores são associados 
em série (a) e em paralelo (b).

      (a)                                              (b)         

A corrente na fonte em cada associação é

(A)  ia = 240 mA e ib = 480 mA.
(B)  ia = 480 mA e ib = 120 mA.
(C)  ia = 9,6 mA e ib = 480 mA.
(D)  ia = 96 mA e ib = 600 mA.
(E)  ia = 48 mA e ib = 300 mA.
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Questão 21

A pilha seca ácida foi desenvolvida em 1866, pelo químico francês George Leclanché (1839-1882). Ela é 
a pilha mais comum hoje em dia, pois é a mais barata e a mais usada em lanternas, rádios, equipamentos 
portáteis e aparelhos elétricos, entre outros. 

Disponível em <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/pilha-seca-leclanche.htm>. Acesso em 09 Out 2019. 
Adaptado

Dados:

Zn2+(aq) + 2 e-  →      Zn(s)                                                                                                        E= - 0,76V

2 MnO2(aq) + 2 NH4
1+ (aq)  →  Mn2O3(s) + 2NH3 (g) + H2O (l)         E= 0,74V

Sobre a pilha de LeClanché, podemos afirmar que

(A)  essa pilha na verdade é seca, pois dentro dela não existe umidade. 

(B)  a reação em seu cátodo é:  Zn(s) → Zn2+(aq) + 2 e- 

(C)  a equação balanceada da reação no anodo é: 2 MnO2(aq) + 2 NH4
1+(aq)  + 2e-  →  Mn2O3(s) + 2NH3(g) + 

H2O(l).

(D)  a equação global de funcionamento desta pilha será:  Zn(s)  +  2 MnO2(aq)  +  2 NH4
1+(aq) → Zn2+

 (aq)  
+  1 Mn2O3 (s) + 2NH3(g).

(E) seu funcionamento cessa definitivamente quando todo o zinco metálico se acumula. 
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O geraniol é um líquido amarelado que apresenta 
um agradável odor de rosas, sendo utilizado na 
fabricação de fragrâncias e perfumes, de fórmula 
estrutural:
 

Em relação à cadeia carbônica, pode-se afirmar 
que é

(A) acíclica, ramificada, saturada, heterogênea.
(B) cíclica, linear, saturada, homogênea.
(C) acíclica, ramificada, insaturada, homogênea.
(D) cíclica, ramificada, insaturada, heterogênea.
(E) acíclica, ramificada, saturada, homogênea.

Questão 22 Questão 23

Materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos são 
amplamente utilizados nos dias de hoje e aplicam-se 
diretamente conforme suas propriedades químicas 
e físicas em diversos ramos da engenharia.

Com relação à estrutura e às propriedades desses 
materiais, analise as afirmações a seguir.

I.  As propriedades dos materiais sólidos 
cristalinos dependem da sua estrutura 
cristalina, ou seja, da maneira pela qual os 
átomos, moléculas ou íons encontram-se 
espacialmente dispostos.

II.  Os materiais metálicos cristalizam-se quando 
solidificam. Seus átomos se arranjam em 
um modelo ordenado e repetido, chamado 
estrutura cristalina.

III.  Os polímeros de plásticos e borrachas 
possuem elevada massa molecular, 
flexibilidade e alta densidade, comparável 
ao chumbo (11,3 g/cm3), por exemplo.

IV.  Os materiais metálicos são bons condutores 
de eletricidade e de calor, e, em determinadas 
condições, deformáveis, enquanto os sólidos 
iônicos são duros e quebradiços. 

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I e III.
(B)  I e V.
(C)  I, II e IV.
(D)  II, IV e V.
(E)  III, IV e V
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Questão 24 Questão 25

Certa vez o famoso astrofísico norte americano 
Carl Sagan disse que “a beleza de uma coisa 
viva não são os átomos de que ela é feita, mas o 
modo como esses átomos estão unidos”. A fala 
filosófica do cientista é uma reflexão sobre como 
um conjunto de matéria inanimada pode resultar 
nas características orgânicas vivas. Para além 
desta reflexão, os átomos unem-se uns aos outros 
através de ligações químicas, formando moléculas,  
e estas, por sua vez, ficam sujeitas aos campos 
eletromagnéticos uma das outras, atraindo-se ou 
repelindo-se, dependendo das características de 
cada uma. O modo como os átomos se unem e 
como as moléculas interagem entre si, são tão 
importantes que definem muitas das características 
físico-químicas das substâncias, como: pontos de 
fusão e ebulição, dureza etc.
Sobre as ligações químicas e as interações 
intermoleculares, analise as afirmações a seguir:

I - Moléculas simples de átomos não metálicos, 
como o ozônio (O3), são apolares e geralmente 
apresentam-se no estado gasoso, em condições 
de T e P ambiente.

PORQUE

II - As Forças de van der Waals, de caráter fraco, 
estão presentes quando moléculas apolares 
interagem entre si.

É correto o que se afirma em:

(A) Apenas a primeira afirmativa é verdadeira.
(B) Apenas a segunda afirmativa é verdadeira. 
(C) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a 

segunda justifica adequadamente a primeira.
(D) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas 

a segunda não justifica adequadamente a 
primeira.

(E) Ambas as afirmativas são falsas.

O sulfato de alumínio é um sal  produzido pela 
dissolução de hidróxido de alumínio, Al(OH)3, 
em ácido sulfúrico, H2SO4. Este sal é geralmente 
utilizado em processos de tratamento de água, 
esgotos e na manufatura de papeis.

Considerando que uma solução 0,2 M deste sal foi 
produzida, as concentrações iônicas, na solução, 
dos íons Al3+ e SO4

2- são, respectivamente:

(A) 0,2M e 0,2M
(B) 0,4M e 0,4M
(C) 0,2M e 0,4M
(D) 0,4M e 0,6M
(E) 0,6M e 0,4M
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Fonte: https://i.ytimg.com/vi/9YwpxXQsR7Q/maxresdefault.jpg (adaptado). Acesso em 10 de maio 2019.

A imagem acima esquematiza um processo de sucessão ecológica. Nesse contexto, julgue as afirmativas 
a seguir.

I. As sucessões do tipo secundária costumam atingir o clímax mais rapidamente que as sucessões 
primárias.

II. Na comunidade clímax, cadeias alimentares, mais complexas, substituirão as teias alimentares, menos 
complexas. 

III. Comunidades intermediárias possuem um crescimento mais rápido, porém com maior mortalidade 
quando comparadas à comunidade clímax. 

IV. A produtividade líquida (produção/consumo) de matéria orgânica é maior nas comunidades pioneiras 
e intermediárias do que na comunidade clímax.

V. Comunidades clímax mais simples, com menos indivíduos, tendem a ser mais estáveis e sobreviver 
mais facilmente do que uma comunidade mais complexa e diversificada.

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I e V.
(B)  II e III.
(C)  II e IV.
(D)  I, III e IV.
(E)  I, III e V.

Questão 26
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Questão 27 Questão 28

Kefir e Kombucha: bebidas da “moda”

“Já ouviu falar de Kefir? Já ouviu falar da 
Kombucha? Tratam-se de bebidas probióticas 
que promovem o bom funcionamento do intestino 
e melhoram o sistema imunitário. As bebidas são 
comuns na China há milhares de anos devido a 
suas propriedades medicinais. As bebidas são 
ricas em lactobacilos, que são essenciais para 
o bom funcionamento da microbiota intestinal. É 
também abundante em vitamina C, K e B que lhe 
dão características antioxidantes. A preparação do 
Kefir e da Kombucha é bastante simples e pode 
ser feita em casa. O Kefir geralmente utiliza o leite 
de gado e a Kombucha, ao invés de leite, tem na 
sua base o chá-verde ou chá-preto e adição de 
açúcar”. 

Adaptado de: https://www.noticiasaominuto.com/
lifestyle/1261629/kombucha-entenda-os-efeitos-da-bebida-

da-moda-e-como-e-feita 
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,kefir-
nutricionista-fala-dos-beneficios-do-alimento-e-a-sua-

relacao-com-o-emagrecimento,70002772563 

No caso do Kefir de leite não se usa a adição de 
açúcar porque a colônia de lactobacilos utiliza 
como fonte energética primária, presente no próprio 
leite, a

(A)  gordura.
(B)  lactose.
(C)  caseína.
(D)  vitamina B12.
(E)  albumina.

Em 1864, perto do fim da Guerra Civil dos Estados 
Unidos, as condições nos campos de prisioneiros 
dos Estados Confederados estavam péssimas. 
A superlotação era extrema e as taxas de morte 
dispararam. Para aqueles que sobreviveram, 
as experiências angustiantes marcaram muitos 
por toda a vida. Mas o impacto destas situações 
não acabou com aqueles que as vivenciaram. 
Também tiveram efeitos sobre os filhos e netos dos 
prisioneiros que, embora não tivessem sofrido as 
dificuldades dos campos de prisioneiros de guerra, 
apresentaram taxas mais altas de mortalidade 
do que a população em geral. Parecia que os 
prisioneiros haviam transmitido geneticamente 
algum elemento de seu trauma para seus filhos. 
Os pesquisadores estão investigando como os 
eventos na vida de uma pessoa podem mudar 
a forma como seu DNA se expressa e como 
essa mudança pode ser passada para a geração 
seguinte. 

Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
noticia/2019/05/09/e-possivel-herdar-traumas-de-

nossos-pais.ghtml
Acesso em 14 mai. 2019 (com adaptações).

Sabe-se que a expressão dos genes pode ser 
modificada sem que haja alterações na sequência 
de bases do DNA, por meio de marcas químicas 
que podem ser adicionadas ou removidas do 
nosso código genético em resposta a mudanças no 
ambiente em que estamos vivendo. Isso refere-se a

(A) translocação.
(B) mutação.
(C) epigenética. 
(D) transgenia. 
(E) polimorfismo.
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Olinda deu à luz gêmeos, sendo uma menina e 
um menino, sem ter realizado tratamento para 
engravidar. Além disso, o menino nasceu daltônico 
e a menina normal (não daltônica).
A partir dessas informações, é possível concluir 
que os gêmeos desse caso são

(A) univitelinos, podendo o pai ser portador do 
gene defeituoso e a mãe, obrigatoriamente, 
daltônica.

(B)  fraternos, podendo o pai ser normal e a mãe 
portadora do gene para o daltonismo.

(C) univitelinos, podendo a mãe ser, pelo menos, 
portadora do gene para o daltonismo, e o pai 
daltônico, obrigatoriamente.

(D) fraternos, sendo o pai obrigatoriamente 
daltônico e a mãe normal e homozigótica 
para este gene.

(E)  f raternos, sendo a mãe e o pai , 
necessariamente, daltônicos.

Questão 29 Questão 30

Um estudo apresentado durante o Encontro Anual 
de Endocrinologia de 2019, conferência médica 
realizada nos Estados Unidos, mostrou que a 
pílula anticoncepcional para homens, chamada 
11-beta-MNTC, teve bons resultados na primeira 
fase de teste em humanos, que avaliou sua 
tolerância e segurança no organismo. De acordo 
com os investigadores, o medicamento funciona 
como inibidor da produção de hormônios que 
são essenciais para formação do esperma. No 
entanto, eles ainda precisam fazer mais pesquisas 
para entender se a pílula irá impedir a produção 
de espermatozoides nos testículos sem causar 
infertilidade e disfunções sexuais. A previsão do 
anticoncepcional masculino efetivamente existir, 
como hoje é o feminino, é para daqui a dez anos, 
em 2029.
Fonte: https://www.minhavida.com.br/saude/noticias/34561-

novo-anticoncepcional-masculino-e-aprovado-em-teste-
iniciais Acesso em 30 mar. 2019 (com adaptações).

Diante do exposto na reportagem, os hormônios 
inibidos com o uso da pílula anticoncepcional para 
homens serão

(A)  testosterona e estrógeno.
(B)  LH e testosterona.
(C)  FSH e progesterona.
(D)  LH e FSH.
(E)  testosterona e FSH.
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Questão 31 Questão 32

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Principalmente a partir do século XVI, a Coroa 
portuguesa interveio militarmente em disputas e 
conflitos entre africanos para manter no governo 
autoridades africanas convenientes com o tráfico 
e a escravidão. Tanto no reino Ndongo (Angola), 
quanto no reino do Congo, os portugueses 
auxiliaram na imposição de monarcas dóceis 
ligados aos interesses do tráfico atlântico. Com o 
tráfico, teve início o processo de roedura.

Fonte: BOULOS JUNIOR, Alfredo. História. 
Sociedade & Cidadania. 2ª Edição. Vol. 2. 

São Paulo: FTD, 2016, 81.

Ao levar em consideração as informações acima, 
qual das opções abaixo se refere a relação entre 
o tráfico atlântico e o processo de roedura?

(A) A venda de escravos organizados por 
africanos garantiram o surgimento de mercado 
inexistente até então: venda de homens e 
mulheres para trabalhos forçados no mundo.

(B)  No momento em que as guerras europeias 
afetaram os africanos, os últimos se viram 
obrigados a vender seus irmãos para evitarem 
ser mortos, ganhando muito dinheiro.

(C)  Os africanos, conscientes do excedente de 
pessoas dentro de seu continente, se viram 
obrigados a migrar para outros países, esta 
relação foi erroneamente chamada de tráfico.

(D)  O comércio de homens e mulheres negros, 
perpetrados principalmente por europeus, 
garantiu a escravização de africanos nas 
Américas, resultando na exploração colonial 
da África.

(E)  A população existente nas Américas não 
desejava adquirir escravos, porém, foram 
obrigados a comprar africanos escravizados, 
deteriorando, assim, a história da América 
colonial.

Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como 
Antônio Conselheiro, nasceu em Quixeramobim (CE) 
em 13 de março de 1830. Liderou uma comunidade 
agrícola criada à imagem da “Utopia” de Thomas 
Morus. Segundo visitantes na época, última década 
de século XIX, não havia ricos nem pobres, a terra 
pertencia a todos, não havia fome nem miséria, nem 
ladrões nem polícia, não havia dinheiro, as portas das 
casas não tinham fechaduras, não havia bordéis, nem 
bebidas alcoólicas, todos viviam felizes em uma vida 
de irmandade. A comunidade de Canudos, à margem 
do Rio Vaza-Barris, chegou a contar com cerca de 
25.000 habitantes. Conselheiro liderava um povo 
religioso, que enfrentava uma crise econômica muito 
profunda no Nordeste, além de secas periódicas, 
como a fatídica de 1877.
Avalie as proposições a seguir sobre Canudos e as 
dificuldades de sobrevivência do homem nordestino 
em condições adversas.
I -  A vida comunitária e produtiva no interior 

do Nordeste preocupou profundamente as 
lideranças políticas nordestinas, que se sentiram 
ameaçadas devido sua economia agrícola 
latifundiária que necessitava de mão de obra.

II -  Depois de duas expedições estaduais derrotadas, 
o governo republicano enviou tropas federais, 
que também foram derrotadas. Somente a 
quarta expedição destruiu o Arraial de Canudos, 
massacrando a população.

III - O escritor e jornalista Euclides da Cunha narrou 
a experiência de Canudos, em seu famoso livro 
“Os Sertões”, no qual descreve o sertanejo com 
os preconceitos da ciência da época, mas, ao 
mesmo tempo, como um homem forte.

IV -  Antônio Conselheiro era acusado, pelas 
lideranças políticas regionais e nacionais, de 
querer fundar uma República Democrática e 
subverter a ordem pública.

V - Os homens e as mulheres de Canudos 
resistiram através de uma guerrilha improvisada 
e armamentos rústicos e conseguiram sair 
do Arraial de Canudos junto com Antônio 
Conselheiro, estabelecendo-se na localidade 
do Caldeirão, próximo a Juazeiro do Norte.

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I, II, V.
(B)  I, II, III.
(C)  III, IV, V.
(D)  II, III, IV.
(E)  I, IV, V.
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Questão 33

A industrialização no Brasil começou em torno de 1840, com a implantação de indústrias têxteis e alimentares. 
Durante a segunda metade do século XIX e início do século XX, o setor industrial continuou a crescer. 
Todavia, foi a partir dos anos 1930 que a industrialização se tornou central no crescimento da economia 
brasileira. Depois da Segunda Guerra Mundial, a industrialização transformou-se em um projeto político de 
desenvolvimento. A tese básica era de que o Brasil só se desenvolveria atingindo elevados níveis de renda 
com a estruturação de um setor industrial forte e inovador. O Brasil estruturou, portanto, um modelo de 
crescimento industrial baseado na intervenção estatal na economia e no endividamento externo. Este modelo 
foi implantado e seguido, com pequenas interrupções, até o início dos anos 1980, quando entrou em crise.

Avalie as proposições a seguir sobre o modelo brasileiro de industrialização no pós-Segunda Guerra.

I -  O estado brasileiro, através das empresas estatais, investiu primordialmente em infraestrutura.
II -  O auge do processo de industrialização foi o Plano de Metas, durante o governo Juscelino Kubitschek, 

com a instalação da indústria automobilística.
III -  Durante os anos 1970, o Brasil não recorreu a empréstimos externos, pois a poupança nacional já era 

suficiente para financiar o crescimento industrial.
IV - A base energética nacional foi bastante desenvolvida com as hidroelétricas de Paulo Afonso, Três Marias 

e Furnas, além de Itaipu e Tucuruí.
V - Em relação à prospecção de petróleo, foi criada a Petrobras, junto com um sistema de livre concorrência 

com empresas privadas nacionais e multinacionais.

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I, II, III.
(B)  II, IV, V.
(C)  I, III, V.
(D)  I, II, IV.
(E)  III, IV, V.
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Questão 34

A Semana de Arte Moderna ocorreu no Brasil em 1922. Este acontecimento histórico representa o início do 
modernismo. Cada dia da semana foi dedicado a uma arte diferente: pintura, escultura, poesia, literatura 
e música. Houve uma renovação na linguagem, liberdade criadora, ruptura com o passado e um certo 
experimentalismo. Consagrados artistas participaram da semana, dentre eles Mario de Andrade, Oswald 
de Andrade, Anita Malfatti, Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia dentre outros.

Avalie as proposições a seguir sobre este movimento cultural e artístico bem como suas consequências sociais.

I -  Os artistas do início do século XX sentiram a necessidade de 
abandonar os ideais estéticos do século XIX.

II -  A Semana de Arte Moderna criticava os valores da República 
Velha com as famílias “quatrocentonas” paulistas ligadas à estética 
europeia.

III -  O público reagiu negativamente à leitura de alguns textos, com 
vaias, latidos e miados. Como, por exemplo, a palestra de Menotti 
del Picchia.

IV -  A Semana teve uma importância primordial logo que foi realizada, 
com uma bela repercussão jornalística.

V -  A Semana de Arte Moderna foi realizada em um período de 
tranquilidade social e política no Brasil.

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I, II, III.
(B)  I, II, IV.
(C)  II, IV, V.
(D)  I, III, V.
(E)  III, IV, V.

Primeiro à esquerda, no alto, Mário 
de Andrade. Sentado, segundo da 
esquerda para a direita, Rubens 
Borba Morais e outros modernistas 
em 1922.
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Questão 35 Questão 36

No Oriente Médio, existem evidências de cultivo 
de cereais, tais como trigo e cevada, há cerca de 
8 mil anos a.C. A agropecuária não substituiu a 
caça e a pesca. Na verdade, ambas coexistiram. 

Fonte: BOULOS JUNIOR, Alfredo. História. 
Sociedade & Cidadania. 2 Ed., Vol. 1. São 

Paulo: FTD, 2016, p. 35.

A agricultura teve grande impacto na vida social 
dos primeiros agrupamentos humanos, trazendo 
mudanças consideráveis.
Qual das opções abaixo identifica os resultados 
do plantio humano?

(A)  Com a prática da agricultura, os grupos 
humanos passaram a necessitar de recipientes 
para armazenar sobras e cozinhar grãos, 
surgindo, assim, vasos, jarros e panelas de 
barro.

(B)  Após o surgimento da agricultura, o número 
de pessoas executando trabalhos extenuantes 
aumentou, resultando em grande desgaste 
físico e emocional, diminuindo o agrupamento.

(C)  Ao coletarem grandes quantidades de grãos, 
foi desafiador se alimentar, até que, após a 
agricultura, os humanos descobriram o fogo 
e, finalmente, aprenderam a cozinhar e assar.

(D) Quando surgiu a agricultura, os seres humanos 
já estavam sedentarizados por séculos, 
como consequência, puderam plantar, caçar 
e pescar, para alimentar seus familiares e 
vizinhos.

(E) No momento em que os primeiros humanos 
dominaram a agricultura, passaram a dominar 
o uso de ossos, madeira e pedras para 
fabricação de ferramentas, pois sem elas, 
não plantariam.

A Primeira Grande Guerra Mundial foi um dos 
conflitos mais graves da história, com cerca de 8 
milhões de mortos, entre civis e militares. 
A respeito deste momento histórico, leia as 
informações abaixo:

I.  O estopim para a guerra ocorreu em Sarajevo, 
então capital da Sérvia, quando Francisco 
Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, foi 
assassinado.

II.  O Japão juntou-se aos Aliados (França, Grã-
Bretanha e Rússia), assim como a Itália e os 
Estados Unidos posteriormente.

III.  O Tratado de Versalhes foi assinado antes 
da Primeira Grande Guerra e, por ter 
estabelecido duras condições aos alemães, 
estes declararam guerra contra a França.

IV.  Após a Primeira Grande Guerra, a Áustria e a 
Hungria uniram-se, em tratado internacional, 
e formaram o Império Austro-húngaro.

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I e III.
(B)  II e III.
(C)  II e IV.
(D)  I e II.
(E)  I, II e IV.
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Questão 37 Questão 38

A figura abaixo representa a Revolução Russa, em 
1917, em um momento em que Lenin discursava 
para soldados:

Fonte: https://www.todamateria.com.br/revolucao-russa/

A respeito deste momento histórico, é possível 
afirmar que

(A)  houve uma guerra civil entre os Vermelhos 
(mencheviques) e os Brancos (bolcheviques).

(B) os bolcheviques saíram vitoriosos e, em 1922, 
criaram a União Soviética, ao fim do congresso 
dos sovietes.

(C) após a morte de Lênin, ocorreram disputas 
pelo poder, até que Stalin venceu Trotsky, 
tornando-se líder do Partido Comunista Russo, 
fundado pelos Brancos, também conhecidos 
como socialistas revolucionários.

(D) Stalin permaneceu muito tempo no poder em 
razão da relação amistosa que firmou com a 
oposição a seu governo, mediante alianças 
e troca de favores.

(E) em 1917, o partido bolchevista, até então 
comandado por Stalin, assumiu o poder, após 
a abdicação do czar Nicolau I, encerrando 
mais de 300 anos de império da dinastia 
Romanov.

Ao longo do século XIX, as mulheres mobilizaram-
se em prol do direito de votar. A Nova Zelândia foi 
o primeiro país do mundo a estender o sufrágio 
às mulheres, em 1893, seguida da Austrália, em 
1902. Na Europa, o primeiro país a conceder o 
sufrágio às mulheres foi a Finlândia, em 1906, 
mas a maioria dos países europeus apenas 
reconheceram o direito ao voto feminino após a 
Primeira Grande Guerra Mundial.
A respeito deste direito, no Brasil, pode-se afirmar 
que

(A) em 1934, durante o Governo Getúlio Vargas, 
o voto feminino foi assegurado de modo 
irrestrito e obrigatório.

(B) em 1932, o voto feminino foi assegurado, 
entretanto a mulher dependia da autorização 
do marido para poder votar e, para as 
viúvas e solteiras, havia a necessidade de 
comprovação de renda própria.

(C) em 1946, o voto feminino passou a ser 
facultativo. Apenas em 1988 o voto feminino 
passou a ser obrigatório e independente da 
autorização do marido.

(D) o voto obrigatório para as mulheres foi 
conquistado apenas em 1946, pois antes de 
tal período não havia interesse das mulheres 
em participar da vida politica do país.

(E) em 1932, durante o Governo Getúlio Vargas, 
o voto feminino foi assegurado, de modo 
facultativo, apenas para as mulheres casadas 
que tinham autorização de seus maridos.
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Questão 39 Questão 40

Os Anos Vinte do século XX marcaram um período 
de bastante crescimento econômico nos Estados 
Unidos, entretanto esta “era da prosperidade” foi 
interrompida com a Quebra da Bolsa de Nova 
York, em 1929, marcando o início da “Grande 
Depressão”.
A respeito deste momento histórico e das suas 
consequências para a economia, leia atentamente 
as afirmativas abaixo:

I.  Nos Estados Unidos, houve queda no 
preço das colheitas, empobrecimento das 
áreas rurais e milhões de pessoas ficaram 
desempregadas.

II. Franklin Roosevelt, então Presidente dos 
Estados Unidos, iniciou uma série de reformas 
econômicas que ficaram conhecidas como 
“Doutrina Monroe”.

III. No Brasil, a Grande Depressão da década 
de 1930 provocou um aumento acentuado no 
preço do café, um dos principais produtos de 
exportação do país.  

É correto apenas o que se afirma em

(A)  I.
(B)  II.
(C)  I e II.
(D)  I e III.
(E)  II e III.

A ocupação da América é uma parte da expansão 
colonial europeia. No caso espanhol, houve uma 
concentração na exploração do ouro e da prata. 
No caso português, houve o desenvolvimento 
da exploração do pau-brasil e, em seguida, a 
produção de cana-de-açúcar, primeira grande 
empresa agrícola colonial. A empresa açucareira, 
localizada principalmente no Nordeste, determinou 
algumas características essenciais da sociedade 
brasileira, o latifúndio e a mão de obra escrava. 
Ou seja, a relação com a terra a partir da grande 
propriedade monocultora e o trabalho compulsório 
sem pagamento de salários.
Avalie as proposições a seguir sobre a empresa 
açucareira e a sociedade na qual estava incluída.
I - A agricultura tropical do açúcar no nordeste 

brasileiro foi possível, dentre outros fatores, 
pela experiência na produção de açúcar 
pelos portugueses e pelo fato de Portugal ter 
o domínio das técnicas necessárias à produção 
de equipamentos.

II - A empresa açucareira colonial teve um caráter 
fundamentalmente público, inclusive com a 
Coroa Portuguesa executando o financiamento, 
o transporte e a distribuição nos mercados para 
o açúcar na Europa.

III - A produção do açúcar no Brasil concorreu com 
a produção de açúcar nas colônias espanholas 
desde o início, o que estimulou a concorrência 
e a introdução de inovações nas técnicas de 
plantio e produção.

IV - A introdução do trabalho do africano, trazido 
para o Brasil para ser utilizado como escravo, 
deveu-se à inadaptabilidade do indígena ao 
trabalho monótono e repetitivo no engenho 
e à inviabilidade do trabalhador europeu por 
uma questão de custos.

V - A anexação de Portugal pela Espanha, na 
época da União Ibérica (1580-1640), influiu 
significativamente para as invasões holandesas 
no Nordeste açucareiro. Os holandeses que 
já participavam ativamente do comércio do 
açúcar decidiram aumentar seu domínio na 
área da produção, adquirindo conhecimentos 
técnicos, organizacionais e operacionais.

É correto apenas o que se afirma em
(A)  I, II, III.
(B)  II, IV, V.
(C)  I, IV, V.
(D)  I, II, IV.
(E)  II, III, V.
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Questão 41
Desenvolvimento humano

O Brasil enfrenta, neste momento, um desafio difícil de superar: “o de criar trabalho para milhões de 
brasileiros”. Ao dizer que o crescimento econômico, com base no aumento do PIB, irá resolver o problema, 
o governo esquece que o avanço tecnológico está ditando as normas e que o Brasil tem milhões de 
analfabetos funcionais. As inovações tecnológicas, com base na robótica e automação, que os complexos 
industriais e agroindustriais estão adotando para controlar seus processos produtivos, e com isso aumentar 
sua produtividade, estão provocando o surgimento de indústrias e agronegócios sem trabalhadores.  

     (Ariosto Holanda, JORNAL O POVO, 09/05/2017)

Infere-se, do artigo de opinião acima, que  

(A) o Brasil, atualmente, vem substituindo a mão-de-obra humana menos qualificada pela robótica. 
(B) apesar do avanço tecnológico produzido pela robótica e a automação, não se percebem alterações no 

mercado de trabalho brasileiro.
(C) a mão-de-obra qualificada no Brasil vem aumentando, rapidamente, na atualidade. 
(D) as inovações tecnológicas estão ampliando as chances do trabalhador no mercado de trabalho brasileiro.
(E) a robótica e a automação, apesar de representarem um grande avanço tecnológico, jamais substituirão 

o homem.

Questão 42

Mente quieta, corpo saudável

A meditação ajuda a controlar a ansiedade e aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas os 
cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de 
pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachussets 
monitorou 14 mil portadores de câncer, aids, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram 
que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco de sua atenção, os pacientes reduziram o 
nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. 

(Revista Superinteressante, outubro de 2003) 

Considerando o texto, pode-se afirmar que

(A)  o texto apresenta o propósito comunicativo de instruir o público leitor.
(B)  o conteúdo do texto é de natureza científica, cuja finalidade é a denúncia.
(C)  o texto informa aos leitores sobre os benefícios da meditação e tem como objetivo emocionar o público. 
(D)  o texto visa informar aos leitores sobre os benefícios da meditação.
(E)  o texto é um artigo de opinião, pois expressa o pensamento do autor. 
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Questão 43

Texto 1
COMIDA (Titãs)

bebida é água.
comida é pasto.
você tem sede de quê?
você tem fome de quê?
a gente não quer só comida,
a gente quer comida, diversão e arte.
a  gente não quer só comida,
a gente quer saída para qualquer parte. 
a gente não quer só comida,
a gente não  quer bebida, diversão, balé.
a gente não quer só comida,
a gente quer a vida como a vida quer. 

bebida é água.
comida é pasto.
você tem sede de quê?
você tem fome de quê?
a gente não quer ser só comer,
a gente quer comer e quer fazer amor.
a gente não quer só comer,
a gente quer prazer pra aliviar a dor.
a gente não quer só dinheiro,
a gente quer dinheiro e felicidade.
a gente não quer só dinheiro,
a gente quer inteiro e não pela metade.

Disponível em https://www.letras mus.br>

Disponível em https://br.pinterest.com/
pin/98164466849547260/

Sobre o cartaz de Jukka Veistola, de 1969, feito 
para uma publicidade do UNICEF, e a música 
'Comida' dos Titãs, pode-se afirmar que:

(A)  o cartaz dialoga integralmente com a canção 
dos Titãs – “Comida”.

(B)  o cartaz não apresenta qualquer relação com 
a canção dos Titãs.

(C)  depreende-se do cartaz o mesmo tema da 
canção “Comida”.

(D)  o cartaz dialoga parcialmente com a canção 
dos Titãs.

(E)  o cartaz poderia ilustrar a reivindicação contida 
na canção dos Titãs na sua totalidade. 

Texto 2
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Questão 44 Questão 45

Avis rara

Na caixinha de joia
da menina
faísca um anel
de pedra azul.

Na cabeça aturdida
da menina
faísca uma palavra
mais azul
que a pedrinha
do anel:

avis rara

que a menina
guarda
como guarda
o anel.

Para usar em dia de festa.

GUTIÉRREZ, A. In: Canção da Menina. Fortaleza: UFC 
– Casa José de Alencar: Programa Editorial, 1997

Nesse poema, a faiscante expressão “avis rara”, 
cujo uso se associa a dia de festa, remete à

(A)  linguagem não literária, composta de 
elementos referenciais, como o anel de pedra 
azul.

(B)  poesia, cuja linguagem deve ser enfeitada, 
difícil e assemelhar-se a um anel de pedra 
azul.

(C) escrita memorialística, que narra eventos, 
sobretudo, da primeira fase da vida: a infância.

(D) literatura, em que a palavra, utilizando-se da 
denotação, reveste os eventos humanos.

(E) literatura, em que a linguagem evidencia uma 
clara intenção estética ao retratar a realidade.

O estresse é um inimigo do coração. As tensões 
emocionais propiciam doenças cardiovasculares 
aos montes. Já foi comprovado cientificamente 
que a alta liberação de hormônios em situações 
estressantes perturba o organismo, provocando 
reações que englobam desde o aumento da 
pressão arterial a um fulminante ataque cardíaco. 

O termo em destaque acima é um pronome relativo, 
pois retoma a função do termo antecedente na 
oração. Nas orações abaixo, assinale a alternativa 
em que o pronome relativo (que) exerce uma 
função sintática diferente da exercida no texto.

(A) Já foi comprovado cientificamente que a 
alta liberação de hormônios em situações 
estressantes perturba o organismo.

(B) Quem vive uma rotina estressante libera 
altos níveis de hormônios que provocam 
instabilidade no organismo. 

(C) O estresse libera hormônios que detonam o 
coração e aumentam o risco de infarto.

(D) Homens que passam por altos níveis 
de estresse podem dobrar os riscos de 
desenvolverem diabetes tipo 2.

(E)  Em pessoas que têm histórico de doenças 
do coração, o aumento nos níveis do cortisol 
eleva o risco de morte.
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Questão 46

Sobre o texto de José Paulo Paes, pode-se afirmar 
que

(A) o sentido global do poema é a importância do 
salário.

(B) o poema traz como ideia central a oposição 
entre salário e trabalho.

(C) o poema faz uma crítica aos assalariados.
(D) o pão de cada dia é fruto do trabalho do 

homem análogo ao de escravo.
(E) o poema é uma apologia ao trabalho escravo. 

1º de maio
ETIMOLOGIA

No suor do rosto
o gosto

do nosso pão diário

sal: salário

PAES, José Paulo. Um por todos: poesia 
reunida, 1968.

Maior tragédia do trabalho brasileira, o rompimento 
da represa da Vale em Brumadinho coloca em 
xeque o posicionamento do novo governo federal 
sobre questões socioambientais.

Fonte: Planeta, 546, fev. /mar.2019.

O efeito de sentido da ilustração da capa da revista 
Planeta se dá pela junção de informações visuais 
e recursos linguísticos.
No contexto da ilustração, o termo em destaque 
recorre a
(A) ironia, pois consiste no emprego de uma 

palavra ou expressão de forma que ela tenha 
um sentido diferente do habitual.

(B) polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos do 
termo “vale”.

(C) comparação, pois consiste na ideia de 
relacionar dois termos diferentes numa mesma 
oração: “Vale e a vida”.

(D) personificação, a qual consiste em atribuir 
a objetos inanimados ou seres irracionais 
sentimentos ou ações próprias dos seres 
humanos.

(E) hipérbole, pois caracteriza-se pelo exagero 
de uma ideia com o objetivo de expressar 
intensidade, como, por exemplo, o sangue 
jorrando.

Questão 47
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Questão 48 Questão 49

O esquema acima representa os vários 
componentes do desenvolvimento sustentável. As 
palavras que melhor substituem os termos Viável 
e Equitativo, sem que haja alteração de sentido, 
são, respectivamente:

(A)  Provável e Digno.
(B)  Possível e Igualitário.
(C)  Previsível e Isento.
(D)  Favorável e Justo.
(E)  Praticável e Distributivo.

Estão querendo nos matar pela boca. Comer tudo 
o que se quer e o de que se gosta, os médicos 
garantem, equivale a morrer cedo, contrair 
doenças, suicidar-se a cada garfada. Controlar a 
comida, fazer dieta, garantem agora os psicólogos, 
equivale a perda de desejo sexual, infelicidade, 
sentimento de culpa.
Os psicólogos que tentam nos abater com mais 
essa bordoada comportamental foram contratados 
para realizar a pesquisa pelo Conselho Britânico 
de Manteiga, que reúne os fabricantes do país. 
Ninguém duvida de que o resultado só poderia ser 
desfavorável às dietas, cujo primeiro e invariável 
item é a abolição da manteiga. Mas pesquisa é 
assim mesmo, vamos a ela.
Mais da metade das 533 pessoas pesquisadas, 
homens e mulheres entre 18 e 65 anos, revelou 
sentimento de culpa ocasional durante as refeições. 
E poderia ser de outra forma? Comer sem culpa 
tornou-se uma forma flagrante de alienação. 
Pois você tem o direito de devorar uma feijoada 
com suas carnes e ainda regá-las a cachaça e 
cerveja, mas não tem mais o direito de ignorar as 
camadas de gordura que se depositam nas veias, 
a sobrecarga que impõe ao estômago, as toxinas 
que se depositam no fígado. Você pode comer 
carnes e peixes, mas não pode desconhecer o 
lento extermínio das espécies animais. E pode 
restringir-se a vegetais, mas não desconhecer os 
efeitos dos agrotóxicos.

COLASANTI, Marina. Dieta, sexo e culpa. In ___Eu sei, 
mas não devia. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 

73-75.

Marina Colasanti, uma das maiores escritoras da 
literatura brasileira, tem publicados mais de 40 
títulos, entre eles literatura infantil e poesia, mas na 
literatura adulta, refl ete sobre os fatos cotidianos.
No trecho da crônica Dieta, Sexo e Culpa, o 
objetivo do texto é
(A) apoiar a dieta saudável para evitar a morte 

cedo.
(B) criticar quem come feijoada regada a cachaça 

ou cerveja.
(C) mostrar o perigo de sobrecarregar o estômago 

de camadas de gordura.
(D) apresentar um confl ito dos psicólogos para 

realizar a pesquisa do consumo da manteiga. 
(E) descrever com o humor o confl ito que as 

pessoas estão passando para se alimentar.
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Questão 50 Questão 51

Questão 52

Me chamem de velha

Sugeri a uma amiga que trocasse a palavra 
“idosas” por “velhas” em um texto. E fui informada 
de que era impossível, porque as pessoas sobre as 
quais ela escrevia se recusavam a ser chamadas 
de “velhas”: só aceitavam ser “idosas”. Pensei: 
“roubaram a velhice”. As palavras escolhidas – 
e mais ainda as que escapam – dizem muito, 
como Freud já nos alertou há mais de um século. 
Se testemunhamos uma epidemia de cirurgias 
plásticas na tentativa da juventude para sempre 
(até a morte), é óbvio esperar que a língua seja 
atingida pela mesma ânsia. Acho que “idoso” é 
uma palavra fotoshopada – ou talvez um lifting 
completo na palavra “velho”. E saio aqui em defesa 
do “velho” – a palavra e o ser /estar de um tempo 
que, se tivermos sorte, chegará para todos.
Desde que a juventude virou não mais uma fase 
da vida, mas uma vida inteira, temos convivido 
com essas tentativas de tungar a velhice tam-
bém no idioma. Vale tudo. Asilo virou casa de 
repouso, como se isso mudasse o significado 
do que é estar apartado do mundo. Velhice virou 
terceira idade e, a pior de todas, “melhor idade”. 
Tenho anunciado a amigos e familiares que, se 
alguém me disser, em um futuro não tão distan-
te, que estou na “melhor idade”, vou romper meu 
pacto pessoal de não violência. O mesmo vale 
para o primeiro que ousar falar comigo no dimi-
nutivo, como se eu tivesse voltado a ser criança. 
Insuportável.

BRUM, Eliane. A menina quebrada. Porto Alegre: 
Arquipélago Editorial, 2013.

Diante das ideias contidas no texto, podemos 
afirmar que, para a autora,

(A) “melhor idade” diz bem o que é a velhice.
(B) as palavras refletem os modos de pensar.
(C) as palavras também envelhecem.
(D) idoso e velho são sinônimos.
(E) os velhos voltam a ser crianças.

A partir da leitura do infográfico, percebe-se que a 
situação da população abaixo da linha da pobreza 

(A) ficou pior em 2014.
(B) melhorou em 2017.
(C) regrediu em 2011.
(D) aumentou em 2017.
(E) acelerou em 2013.

Nunca imaginara o acontecimento daquilo, que se 
inventava de repente – iô Liodoro, ele, tão verdadeiro 
e gratamente enleado no real. E ela. Suspirou, por 
querer. Admirava-o. Numa criatura humana, quase 
sempre há tão pouca coisa. Tanto se desperdiçam, 
incompletos, bulhentos, na vãidade de viver.

ROSA, Guimarães. Buriti. In: Noites do Sertão (Corpo 
de Baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.

Guimarães Rosa, ao explorar as virtualidades 
lexicais da língua portuguesa, revitalizando, assim, 
a linguagem, utiliza vários e conhecidos recursos 
linguísticos.

Considerando o processo de formação do 
neologismo “vãidade”, no texto, é correto afirmar 
que se trata de

(A) nasalização da vogal a, em oposição de 
sentido à palavra vaidade.

(B) composição por justaposição de um adjetivo 
mais substantivo.

(C) composição por aglutinação de um adjetivo 
mais substantivo.

(D) composição por justaposição de substantivo 
mais substantivo.

(E) composição por aglutinação de substantivo 
mais adjetivo.
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Questão 53

       PALAVRAS

As palavras se completam,
Se misturam, se separam, se embolam.
Muitas não se decifram
Nem se aprende na escola.

Umas eu nunca esqueci
Que aprendi na hora da cola.

De amigo, surgiu amizade.
De feliz, felicidade.
De onde surgiu família,
Carinho, compreensão?

Muitas surgiram do amor
Que se tem no coração.

De onde surgiu saudade,
Palavra bem brasileira,
Que não tem tradução
Em outras línguas estrangeiras?

Do amor que a gente sente
Pelos entes mais queridos,
Familiares e amigos.
Das pessoas que admiro,
Que a distância separou.
Mas nunca são esquecidos.

Uns que ainda encontramos
Outros que pra nunca mais.
Despedem-se desta vida
Sem mesmo olhar pra trás
Estão muito bem guardados
Não esquecemos jamais.
MACEDO, Naide. Disponível em: <https://pagina20.

net/ palavras-2/>. Acesso em: 11 dez. 2018.

As funções da linguagem são formas de utilização 
da comunicação que atuam segundo a intenção do 
falante. Assinale a alternativa que indica o tipo de 
linguagem predominante no texto ao lado.

(A)  A linguagem emotiva predomina no texto, pois 
o interlocutor expressa, de maneira nostálgica, 
os seus próprios sentimentos. 

(B)  A linguagem é apelativa, pois está centrada 
no emissor, que revela seus sentimentos, 
tentando influenciar o leitor.

(C) A função da linguagem predominante é 
metalinguística, pois explica o próprio código 
da língua portuguesa.

(D) No texto acima, predomina a função poética, 
revelando cuidado com o ritmo das frases, a 
sonoridade e o jogo das ideias.

(E) Predomínio da função apelativa da linguagem, 
pois revela seus sentimentos em forma de 
apelo emotivo.
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Questão 54

Isidoro da flauta é, por acaso, preto. Fino; música é com ele; Isidoro flauteia a vida inteira; seu canto menor 
aplaca por instantes ódio, inveja, libidinagem, alguns trovões. Que idade tem Isidoro? É intemporal, como 
tantos da sua resistente raça. Não pacifista, antes pacífico.

MENDES, Murilo. A idade do serrote. São Paulo: Companhia das Letras, 2018

Murilo Mendes, em seu livro de memórias, apresenta um acervo afetivo de pessoas. Nesse fragmento, o 
autor mineiro dá a conhecer Isidoro da flauta. Sobre Isidoro, pode-se concluir que

(A)  não se reconhece preto.
(B)  apresenta traços beligerantes.
(C)  tornou-se músico profissional.
(D)  ama a paz, sem partidarismo.
(E)  é adepto do pacifismo.
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Leia a tirinha a seguir. 
 

O verbo ‘pretended’ na tirinha acima significa:

(A) fingi
(B)  fingia
(C)  pretendi
(D)  pretendia
(E)  pretendeu

ATENÇÃO: As questões de números 55 a 60 versam sobre Língua Inglesa e Língua Espanhola. 
Você deverá respondê-las de acordo com a escolha já feita por ocasião da inscrição ao Processo 
Seletivo. A mudança de opção NÃO é permitida neste momento.

LÍNGUA INGLESA
Questão 55

Questão 56

A música  Rocket Man, recitada por William Shatner em StarTrek, foi escrita em parceria por Taupin (letra) 
e Elthon John (arranjos) e está presente no filme biográfico de Elthon John. Leia os versos dessa canção 
a seguir.

And I think it's gonna be a long, long, time
'Til touchdown brings me 'round again to find        
I'm not the man they think I am at home             
Ah, no no no...                                                                      
I'm a rocket man                                                                  
Rocket man
Burnin' out his fuse up here alone

A estrofe acima apresenta o sentimento de um astronauta

(A)  por ter perdido um amor no passado.
(B)  sentindo-se confuso sobre seu papel no mundo.
(C)  desejando seu retorno ao lar e mudar de profissão.
(D)  convicto de seu sucesso na carreira em prol da humanidade.
(E)  sentindo a profunda solidão que atravessará em suas missões espaciais.
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Samsung developing technology to create fake videos from one single photo.
With new technology like this in development, seeing will no longer mean believing.                                        

                                                                     news.com.au   MAY 28, 2019

Researchers at Samsung’s Artificial Intelligence (AI) Centre in Moscow have created an algorithm that can 
generate videos using only one image.
The development has caused some worry among technology experts and commentators, 1who see it as a 
worrying step towards making fake content creation easier.
In a paper published in the preprint journal ArXiv, and in an accompanying video demo, the algorithm creates 
a video using a single still image, such as the Mona Lisa painting or a photo of Salvador Dali.
The video can be created using one single image but the more images are used, the better the quality.
A sample of 32 images produces a video of near lifelike accuracy.
Current AI systems usually require the algorithm to scan large sets of data of a body and face before it can 
produce a moving picture based on it.
With this new technology, however, creating fake videos will become a lot easier.
The Samsung algorithm was trained using the publicly available VoxCeleb database which has more than 
7000 images of celebrities from YouTube videos.
Since the algorithm recognises common characteristics of a person’s face and body, as opposed to specific 
traits of a subject, it’s able to quickly extrapolate images with little input.
This method also means that the technology is applicable toward non-celebrities and can be used on anyone, 
even people 2who died a long time ago and were never captured on video.
The AI is currently only able to produce “talking head” style videos from the shoulders up.
Skeptics of deepfake technology, as it is referred to, worry it will be used to spread misinformation and fake 
news or to steal people’s identity.

Sobre o texto acima, pode-se afirmar que:

(A)  pesquisadores de Inteligência Artificial da Samsung em Moscou criaram um algoritmo capaz de escanear 
somente partes do rosto de celebridades antes de produzir um vídeo, facilitando assim a produção de 
notícias falsas.

(B)  a Samsung criou um algoritmo que pode criar vídeos de vários rostos de celebridades da base de dados 
da VoxCeleb de YouTube vídeos, facilitando assim a produção de notícias falsas de celebridades. 

(C)  pesquisadores de Inteligência artificial da Samsung em Moscou criaram um algoritmo capaz de gerar 
vídeos apenas do rosto de pessoas que já faleceram, causando preocupação, pois essa descoberta 
facilitará a criação de conteúdos falsos e o roubo da identidade dessas pessoas.

(D)  a Samsung lançou um algoritmo que possibilitará o reconhecimento de rostos de celebridades. Para 
isso será necessário cerca de 32 imagens da mesma celebridade para que o vídeo possa ser produzido 
com eficiência.

(E) pesquisadores de Inteligência Artificial da Samsung em Moscou criaram um algoritmo capaz de gerar 
vídeos com apenas uma imagem, entretanto essa descoberta está causando preocupação, pois a 
mesma facilitará a criação e a divulgação de conteúdos falsos e o roubo da identidade de pessoas.

Texto para as questões 57 e 58.

Questão 57
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Questão 58 Questão 60

Questão 59

O pronome relativo ‘who’, em negrito no texto, 
refere-se, respectivamente, a:

(A)  1. especialistas em tecnologia e comentaristas; 
2. povos

(B)  1. especialistas em tecnologia e comentaristas; 
2. pessoas

(C)  1. analistas em tecnologia e especialistas; 2. 
pessoas comuns

(D)  1. analistas em tecnologia e comentaristas; 
2. pessoas comuns

(E)  1. comentaristas em tecnologia e especialistas; 
2. pessoas comuns

Walt Whitman foi um poeta, ensaísta e jornalista 
norte-americano, considerado por muitos como o 
“pai do verso livre” e o grande poeta da Revolução 
americana. 
Leia a seguir alguns versos de CARPE DIEM de 
Walt Whitman e marque a opção correta.

Do not let the day end without having grown a 
bit, without being happy, without having risen 
your dreams.

Do not let overcome by disappointment.

Do not let anyone you remove the right to 
express yourself, which is almost a duty.

Do not forsake the yearning to make your life 
something special.

…Learn from those who can teach you.
Do not let life pass you live without that.

O poema acima apresenta
(A) uma mensagem sobre como viver as 

experiências da vida.
(B)  uma mensagem sugerindo que as frustrações 

da vida podem ser evitadas.
(C) uma mensagem que devemos viver as 

experiências de hoje e evitar pensar no 
amanhã. 

(D) uma mensagem que devemos viver o hoje e 
aprender com os mais experientes. 

(E) uma mensagem que devemos viver o hoje e 
contar com a ajuda dos mais experientes.

Adolph Zukor foi um produtor de filmes e fundador 
dos  estúdios da Paramount Pictures – um dos 
principais estúdios de cinema do mundo. Morreu 
aos 103 anos. Um pouco antes de seu aniversário 
de 100 anos, afirmou: 

 “ IF I’D KNOWN HOW OLD  I  WAS GOING 
TO BE, I’D HAVE TAKEN BETTER CARE OF 

MYSELF.”

Podemos afirmar que o grande produtor 
cinematográfico

(A) referia-se a uma situação futura.
(B) referia-se a uma situação presente.
(C) referia-se a uma situação possível de 

acontecer.
(D) referia-se a uma situação imaginária, 

impossível de acontecer. 
(E) referia-se a uma situação imaginária, possível 

de acontecer no futuro.
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LÍNGUA ESPANHOLA

Escolha a opção que melhor corresponde ao sentido da frase acima.

(A)  A perfeição é uma película opaca que esconde o mundo verdadeiro.
(B)  Algumas artes procuram realizar a perfeição que o mundo humano carece.
(C)  O escritor pensa em escrever uma novela de amor e de pessoas más.
(D)  Lá fora o mundo é perfeito, um lugar onde o amor é demais.
(E)  O leste fi ca fora do mundo perfeito, mas se pode encontrar segundo a linha do novelo.

Disponível em https://br.pinterest.com/
pin/407294360023529244/?lp=true Acesso em 24/06/2019
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El misterio de la identidad colectiva

Asumimos como más o menos ciertos determinados tópicos sobre determinadas sociedades. Deben de 
ser pocos, por ejemplo, los que atribuyen a la comunidad alemana un gran talento para el humor, o los que 
consideran que el espíritu eslavo es inmune a la melancolía. Hay miles de chistes sobre este asunto, que 
en parte se basa en ficciones y refritos de la historia: la construcción de lo que en términos decimonónicos 
se denomina “identidad nacional”.
Otra cosa es tratar de medir, de forma metódica, las características dominantes en tal sociedad o tal otra. Eso 
es difícil. Lo intentó a partir de 1967 un hombre llamado Geert Hofstede, a quien la multinacional IBM encargó 
la misión de definir cómo eran sus empleados en cada rincón del planeta. Hofstede realizó una minuciosa 
encuesta interna a partir de ciertos criterios básicos: más propensión al individualismo o, al contrario, al 
colectivismo; solidez o fragilidad de la jerarquía social; apego al riesgo o a la seguridad… Sus conclusiones, 
que asumen, como es lógico, muchas excepciones (cada persona es un mundo), se han utilizado durante 
décadas en las negociaciones internacionales, en la publicidad e incluso en el ámbito académico. La afición 
asiática por la ceremonia, la necesidad anglosajona de resultados concretos…
Lo que hizo Hofstede resultó útil, pero no puede considerarse científico. Para empezar, su muestreo se limitó 
al personal de una empresa tan característica como IBM y se realizó en una época concreta. Sus datos 
procedían casi completamente de hombres, en su mayoría de raza blanca, bien remunerados y con un nivel 
de conocimientos superior a la media. Además de ese defecto, sus críticos subrayan que las sociedades 
tienden a una mutación continua, por causas muy diversas. Es hasta cierto punto comprobable que cuando 
sube el nivel colectivo de riqueza, aumenta el individualismo, y que un cambio en las circunstancias climáticas 
altera las relaciones sociales: un clima severo favorece el colectivismo, mientras un clima benigno favorece 
la iniciativa personal. Incluso lo que se considera el cimiento de una sociedad, el tipo de familia (nuclear 
o tribal), que sociólogos como Emmanuel Todd emplean a modo de brújula para predecir la evolución del 
mundo, es susceptible de cambio según las circunstancias.

Disponível em https://elpais.com/elpais/2018/10/05/opinion/1538751333_763931.html, acesso em 07/10/2018

De acordo com as informações apresentadas acima, verifica-se que

(A) independente da renda per capita, uma sociedade que mora num clima muito frio tenderá a desenvolver 
um nostálgico espírito de coletividade.

(B) a pesquisa de que fala o texto apresentou resultados inequívocos, dada a pureza com que o pesquisador 
constituiu sua amostra.

(C) o povo cearense é muito alegre e unido porque, apesar dos níveis de pobreza e de violência que 
experimenta, no Ceará faz calor sempre.

(D) a identidade social é tão mutável quanto às condições ambientais, políticas e econômicas que caracterizam 
o grupo.

(E) o povo alemão era mais feliz quando era mais pobre. O sentimento de coletividade era mais intenso 
dado que todos trabalhavam na IBM.
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En ratones, recientemente se ha comprobado que el estrés de los progenitores machos puede modificar el 
contenido de su esperma y, de ese modo, transmitir una herencia genética modificada que hace que sus 
descendientes tengan menor reactividad emocional que la que tendrían si no hubieran sido engendrados por 
padres estresados. Más interesante aún es el estudio que ha mostrado que cuando se entrena a los ratones 
para tenerle miedo a un olor asociándolo con una descarga eléctrica en sus patas, no sólo ellos adquieren 
ese miedo, sino también sus hijos e incluso los descendientes de sus hijos, es decir, la siguiente generación. 
Se ha descubierto, además, el mecanismo por el que esa transmisión tiene lugar, en concreto: ese olor al 
asociarse con la descarga eléctrica, activa un gen del cerebro de los ratones relacionado con la expresión en 
sus fosas nasales de una molécula receptora para el mismo. Ese gen es entonces específicamente alterado 
(desmetilado) en la línea germinal, es decir, en el esperma, y se transmite entonces a los descendientes con 
una capacidad aumentada para detectar ese particular olor. El trabajo es especialmente importante porque 
demuestra el extraordinario poder de la epigenética, al mismo tiempo que viene también a dar la razón a las 
teorías del naturalista francés Jean Batiste Lamarck (1744-1829) cuando proponía que los descendientes 
podrían heredar el conocimiento adquirido por los padres durante su vida. Nos queda mucho por saber sobre 
las propiedades y el funcionamiento de la epigenética, pero no es descartable que la investigación en ese 
sentido nos depare algunas o muchas sorpresas sobre factores de todo tipo hasta ahora inadvertidos que 
pudieran ser la clave para entender cuándo y cómo se forman las mejores memorias.

MORGADO, Ignácio. Aprender, recordar y olvidar - Claves cerebrales de la enseñanza eficaz. Barcelona: Ariel, 2014.

De acordo com as informações apresentadas, verifica-se que

(A)  segundo Ignácio Morgado, a antiga crença de que o ser humano é uma tabula rasa, um recipiente vazio, 
disponível para receber incondicionalmente qualquer tipo de condicionamento e aprendizado, é falsa.

(B)  segundo Ignácio Morgado, não seria mais necessário comparecer à escola em nenhum de seus níveis, 
dado que a genética demostrou que o aprendizado é herança dos pais e somente precisa ser ativado.

(C)  segundo Ignácio Morgado, a antiga crença de que o ser humano é uma tabula rasa, um recipiente 
vazio, disponível para receber incondicionalmente qualquer tipo de condicionamento e aprendizado, é 
verdadeira. 

(D)  Inácio Morgado defende que os maus tratos aos animais utilizados em laboratórios, tal como Batiste 
Lamarck o havia advertido, precisa parar, a começar pelos estímulos elétricos.

(E)  Jean Baptiste Lamarck acreditava que todos os aprendizados humanos dependem da experiência 
individual, mas as experimentações contemporâneas em epígenética o desmentem.
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Disponível em http://fichacampamento.blogspot.com/p/nudos-2.html, acesso em 24/06/2019.

Compare as descrições de nós abaixo com o nome, a forma, assim como com as características das cordas 
para poder identificá-los. 
a.  El nombre explica su uso, los marineros lo usan para atar cuerdas mojadas. También es útil para unir el 

nylon de pesca.
b.   Es el que se usa más frecuentemente para unir cuerdas de igual grosor, terminar amarres e vendajes, 

gracias a su carácter plano.
c.  Sirve especialmente para atar cuerdas de distinto grosor.
d.  Es simplemente una vuelta de escota con un lazo para que pueda ser desatada más rápidamente. Es 

muy útil cuando se va a atar y desatar varias veces el nudo.

A opção que relaciona as descrições dos nós mais usados no campismo com seus números de referência 
corretamente é:
(A) a - 2; b - 1; c - 4; d - 3.
(B) a - 4; b - 3; c - 1; d - 2.
(C) a - 4; b - 1; c - 3; d - 2.
(D) a - 1; b - 4; c - 2; d - 3.
(E) a - 4; b - 1; c - 2; d - 3.
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Vicente Rojo conforta con la luz de 'Versión celeste'

Vicente Rojo realizó        su primer vitral, Versión celeste, para el techo del patio central de la casa matriz 
del Nacional Monte de Piedad (NMP), que se restaura     desde 2013. La obra lumínica, con una estructura 
compuesta por 275 cubos de 75 por 75 centímetros cada uno, dispuestos en dos niveles, a una altura de 
20 metros, se inaugurará mañana, a la vez que se presentará un libro, publicado por Ediciones El Viso, que 
cuenta        la historia de la instalación de la pieza. Es su primera obra con movimiento.

Rojo empezó a trabajar en el proyecto hace tres años: Vinieron a verme Pedro Romero de Terreros, patrono 
secretario del NMP, y Armando Chávez, arquitecto encargado de la restauración, para invitarme   a ver el 
Monte de Piedad, edificio en el que nunca había estado, tampoco en ninguna de sus sucursales. En el patio 
central había          un vitral que databa de las primeras décadas del siglo XX, que querían cambiar.

Disponível em https://bit.ly/2XAJKLy, acesso em 25/06/2019.

Escolha a opção que lista os verbos, em sequência e conjugação correta, que foram ocultados no texto acima.
(A)  restaura, realizó, cuenta, había, invitarme, presentará.
(B)  realizaba, restaurará, presentaría, contará, invitarlo, hubo.
(C)  reutilizó, restaba, presentara, cruenta, convidarme, habla.
(D)  realizó, restaura, presentará, cuenta, invitarme, había.
(E)  hizo, caía, leyó, repasa, obligarme, volaba.

En Occidente, todos somos mentirosos

En estos días se festeja en Occidente el 75º aniversario del desembarco de los Aliados en las playas francesas 
de Normandía. Según proclaman casi unánimemente los medios de difusión occidentales, con el desembarco 
de Normandía los aliados iniciaban la liberación de Europa del yugo nazi. Pero todos sabemos que eso es falso. 

- El desembarco en Normandía no fue cosa de “los Aliados” sino casi exclusivamente del Imperio Británico y del 
cuerpo expedicionario estadounidense. 

- El objetivo no era «liberar Europa» sino «correr hacia Berlín» para tratar de apoderarse de la mayor cantidad 
posible de territorios ocupados por el III Reich antes de que este se derrumbara definitivamente ante el empuje 
victorioso de los ejércitos soviéticos. 

- Los franceses no acogieron el desembarco con entusiasmo sino más bien con horror, tanto que Robert Jospin 
– padre del ex primer ministro francés Lionel Jospin– llegó a denunciar en la primera plana de su periódico que 
los anglosajones importaban la guerra a Francia. 

El hecho es que la Historia es más complicada que las películas de Hollywood. La Historia no es una cuestión 
de «buenos» y «malos» sino de hombres que tratan de salvar o no a otros de manera más o menos humana.

Disponível em https://www.voltairenet.org/article206692.html, acesso em 25/06/2019

A opção que propõe uma reflexão conclusiva e condizente com o conteúdo do texto acima é:
(A)  Un verdadero acuerdo, incluso tácito, podría permitir a Estados Unidos, Irán y China seguir desarrollándose.
(B)  En Occidente no paramos de mentirnos a nosotros mismos para esconder nuestros actos de cobardía 

y nuestros crímenes. Y luego nos sorprendemos de no lograr resolver ningún problema humano.
(C)  Un análisis racional de la situación muestra que Irán no se halla actualmente en una coyuntura que lo 

predisponga a realizar ese tipo de acto.
(D)  Siria, Irak e Irán se plantean acabar con los israelíes, como los nazis que trataron de exterminar a los 

judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es una transposición de papeles simplemente grotesca. 
(E)  No será posible avanzar hacia una solución sin lograr una evolución en las formas muy diferentes de 

percibir el mundo que tienen los judíos, los árabes y los persas.

Questão 60
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O mal do pensamento positivo

Filósofo da sociedade moderna e um dos mais reconhecidos dissecadores dos males que acometem o 
homem, Byung-chul Han afirma que, por conta da pressão do sistema econômico global focado em lucros 
crescentes, chegamos ao reino da competência e da alta performance. Uma condição que o filósofo chama 
de Sociedade do Desempenho. A alta performance está em todas as esferas e é visível nas nossas estruturas 
físicas: academias de fitness, edifícios inteligentes, bancos online, aeroportos sustentáveis, shopping centers 
e laboratórios de genética. Porém, toda essa estrutura demanda alguém para sustentá-la. A sociedade do 
desempenho precisa de você para se manter de pé. Escolas técnicas e universidades formam trabalhadores, 
MBAs treinam especialistas e uma máquina de marketing incentiva a caminhada para cima. Estamos no 
reino da positividade: há receitas para uma vida bem-sucedida; conselhos de gurus iluminados, palestras 
motivacionais; estímulos para o sucesso profissional. As lições da autoajuda estão disseminadas em todo o 
globo. Sabemos o que é preciso ser feito. Temos de ser positivos, produtivos (competentes), empreendedores 
(pró-ativos), inovadores (criativos)… Ah! Mas não é muita coisa? Claro que não. Usamos apenas 20% da 
nossa capacidade cerebral, ainda podemos muito mais… A romantização do trabalho árduo e a sensação 
do dever cumprido fazem o resto. Estamos completamente exaustos, no limite das forças, mas achamos que 
estamos no caminho certo. Ocorre que este ritmo está adoecendo o homem. E esta é a grande denúncia de 
Han. Para ele, todas as épocas têm seus males. Houve o tempo das doenças bacterianas, depois as virais. 
Com o desenvolvimento da ciência — a descoberta do sistema imunitário e os antibióticos — passou-se 
para a fase seguinte. Agora, século XXI, por conta do excesso de positivismo, no panorama patológico estão 
as doenças neuronais, como a depressão, o Alzheimer, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 
transtornos de personalidade (bipolaridade e borderline), anorexias, Síndrome de Burnout (estado físico, 
emocional e mental de exaustão extrema).
Para ele, o excesso de pensamento positivo — e a disposição para ver só o lado bom de tudo — está 
imputando ao homem males incuráveis. Não estamos mais diante da negatividade, de um agente agressor 
como um vírus ou uma bactéria. Não há um agente negativo que o nosso sistema imunológico detecta e tenta 
combater. O agente agressor somos nós mesmos. A causa da doença, a violência neuronal, é feita por nós 
e para nós. É uma autoagressão. A pessoa cobra-se cada vez mais para apresentar melhores resultados, 
tornando-se ela própria vigilante e carrasca de suas ações. Ela explora a si mesma — submete-se a trabalhar 
mais e a receber menos — e acha que está se realizando. Para quem rebate que vivemos numa sociedade 
melhor, em comparação com o regime de repressão e obediência — comum nas ditaduras — Han não 
concorda. Para ele, a sociedade positiva é muito pior, porque é difícil combatê-la. Ela vem numa embalagem 
de motivação. Achamos que ela é boa, que ajuda. Não identificamos a “motivação”, o “pensar positivo” como 
algo nocivo e, por isso, não a combatemos. As redes sociais estão repletas de frases motivadoras; gurus 
e influenciadores gritam “não desista, não recue”; as livrarias trazem técnicas de performance e biografias 
de vencedores. E aceitamos tudo porque pensamos que é o melhor para nós. 

CARDOSO, Margot. O mal do pensamento positivo. Vida Simples. Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/
o-mal-do-pensamento-positivo/. Acesso em 15.10.2019.

Com base na leitura do texto motivador acima e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo, com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30, em norma padrão 
da língua portuguesa sobre o tema apresentando. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
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