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PARÓDIA – SEMELHANÇA FONÉTICA ENTRE
EXPRESSÕES (PARONOMÁSIA)
A tirinha de Fernando Gonsales, com o fito de gerar o efeito
humorístico esperado, parodia a célebre frase constante do
Manifesto Comunista (1848), de Marx e Engels: “Operários
do mundo, uni-vos!”. O candidato, por certo, deve
compreender que a paródia recria um texto já existente,
apresentando, em geral, pretensões humorísticas, satíricas ou
jocosas. Esse recurso, por sua característica intertextual, lida
com a apropriação de aspectos verbais, formais ou temáticos
de um outro texto. Na tira, o texto verbal “Abelhas
trabalhadoras do mundo!! Zuni-vos.” recupera a estrutura do
lema de Marx e Engels, aproveitando-se do aspecto
paronomásico na aproximação de “Uni-vos” e “Zuni-vos”, ou
seja, trata-se de uma relação baseada na semelhança
fonográfica entre as referidas expressões.
Resposta correta: (B)

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
Na cena narrada, Dona Benta concorda com Dom Quixote e
critica o fato de a História ser fruto de interesses. Pode-se
ver isso na fala de Dona Benta, pois ela afirma que a ideia
de mistificação é inevitável. Depois, num tom crítico,
deixa-nos entrever que os historiadores costumam arranjar
os fatos do modo mais cômodo a eles. Acerta, portanto,
quem marca letra C.
Resposta correta: (C)
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NORMA CULTA
O verbo “coisar”, considerado universal e capaz de
substituir qualquer outro verbo que não seja lembrado no
momento, do ponto de vista da norma culta, traduz-se em
uma palavra resultante do processo de sufixação que
transforma o substantivo “coisa” no verbo “coisar”.
Observemos que a redação da alternativa B teve uma
preocupação em utilizar um vocabulário próprio de
estrutura linguística. Acerta, portanto, quem marca a
alternativa B.

ANÁLISE TEXTUAL
A questão impele o aluno a perceber o objetivo da expressão
metafórica “o arame da nossa ignorância” em sua ocorrência
no texto. Para tanto, é necessário compreender que, pela
leitura apurada do texto, essa metáfora serve como ponto de
partida para introjetar a ideia de que não pode haver uma
Reforma Agrária efetiva sem que antes haja o devido acesso a
uma educação libertadora. Esse ponto pode ser confirmado no
trecho: “Então eu percebi que quanto mais inocentes, tanto
melhor somos para os donos do mundo. (...) Eu acho que essa
é uma tarefa que não é só política, mas também pedagógica.
Não há Reforma Agrária sem isso.” Note-se que, sobretudo
no último período do trecho transcrito, sobressai a ideia de
que a luta pela posse da terra pressupõe também a conquista
da educação.

Resposta correta: (B)

Resposta correta: (D)

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
Na questão 5, notamos que a pergunta retórica “Você sabe
quem inventou o avião?” remete-nos, implicitamente, a Santos
Dummond e confirma, também implicitamente, o que se diz no
primeiro e no segundo quadrinhos. Ressaltamos que, por mais
que não se tenha uma “resposta direta” na tirinha para a
pergunta retórica, o leitor infere Santos Dummond como
resposta. Há, inclusive, a possibilidade de inferência de “o
brasileiro” como resposta, o qual está explícito no primeiro
quadrinho. Observamos, também, que, se retirarmos o que se diz
no segundo quadrinho, a resposta atribuída à pergunta retórica
poderia ficar inválida, comprovando, assim, a tese de que a
pergunta retórica ratifica o que se diz no primeiro e no segundo
quadrinhos. Acerta, portanto, quem marca a alternativa A.
Resposta correta: (A)
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RELAÇÕES INTRATEXTUAIS
O candidato deve atentar para o que se diz em “A caligrafia
está para a escrita como a voz está para a fala”. Esse verso
introduz aquilo que, no poema, se erige como o objetivo
maior: estabelecer uma comparação entre a caligrafia e a
voz. No decorrer do poema, essa comparação se efetiva,
inclusive, pela ocorrência de itens lexicais de valor
comparativo (“correspondem a”, “assim como”, “também
está intimamente ligada...”).
Traços dessa natureza confirmam a analogia entre a
caligrafia e a voz.

USOS DA LINGUAGEM
Os comentários do “post” de Sérgio Rodrigues são
corroborados pelo excerto de Marcos Bagno, uma vez que
Rodrigues e Bagno reivindicam a liberdade nos usos da
linguagem em face do século XXI, condenando o
autoritarismo daqueles que querem engessar a dinâmica da

Resposta correta: (D)

língua. Para Bagno, não há justificativa de nenhuma
natureza para o continuísmo dessas condenações, o que
reforça as ideias de Rodrigues no âmbito do uso da
linguagem na arte, que tem por destinatário um público tão
vasto, principalmente no que toca às construções já
consagradas pelo uso do povo.
Resposta correta: (C)
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das ironias do livro. Quanto às técnicas narrativas, o autor
foge da narrativa linear, adotando um modo de narrar que
desrespeita os modelos adotados pelo Romantismo, fazendo
uso de técnicas pouco usuais.
Machado apresenta um estilo novo, rompendo com a
tradicional narração linear e dando início ao Realismo
brasileiro. Os críticos da época perceberam que a narrativa
apresentou elementos modernistas e de realismo mágico e,
principalmente, o abandono das idealizações românticas.
Ademais, há sugestão implícita das contradições sociais,
pois o narrador detecta uma contradição camuflada por um
discurso hipócrita e manipulador da sociedade da época,
escravocrata, que tinha pretensão de adaptar as teorias
liberais ao contexto brasileiro que era completamente
inconciliável. As mazelas sociais não entram nas
preocupações do romancista, uma vez que pertencem ao
Naturalismo, do qual se distancia o narrador. Não há
tematização de conflitos sociais, mas individuais.

OBRA LITERÁRIA – LISBELA E O PRISIONEIRO
Uma peça teatral, quando dividida em três atos, costuma-se
aparecer nesta ordem o que está sendo contado:
1º ATO – apresentação das personagens; 2º ATO –
desenvolvimento do drama por meio de ações e peripécias;
e 3º ATO – clímax e desfecho da história. Na peça Lisbela
e o Prisioneiro, de Osman Lins, por exemplo, no terceiro
ato, temos também uma peripécia fundamental na história:
trata-se do disparo de arma de fogo em direção a Frederico
Evandro, realizado por Lisbela, e a descoberta posterior de
que as balas do revólver eram de festim. Essa peripécia
serve, inclusive, para mostrar o verdadeiro amor de
Lisbela pelo prisioneiro Leléu. Acerta, portanto, quem
marca a alternativa A.

Resposta correta: (C)

Resposta correta: (A)

LITERATURA – CLARICE LISPECTOR
O trecho proposto para leitura revela o caos que se instala
na personagem Ana depois de avistar o “cego”. Percebe-se
isso pela linguagem cheia de paradoxos como “crise”, que
tem como marca “o prazer intenso”, “sofrendo espantada”,
“bondade extremamente dolorosa”, “náusea doce”. As
construções antitéticas revelam o interior de Ana. Esse
momento de iluminação traz a liberdade, sentimento
ambíguo que rompe com “ a raiz firme”, com o comodismo
da rotina, levando a mulher a pensamentos e ações que a
tornam “periclitante”. Após saltar do bonde, Ana vai até o
Jardim Botânico e senta-se em um banco. Ali se inicia uma
profunda observação de tudo o que está a sua volta.

ANÁLISE DE OBRAS: MEMÓRIAS
PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
Memórias Póstumas de Brás Cubas é o marco inaugural do
Realismo no Brasil e, como fica explícito no título, quem
narra as memórias já está morto, o que estabelece um
diálogo crítico com a estética realista, pois noções como
verdade, ciência e razão são colocadas em discussão e
relativizadas por Brás Cubas. O narrador vê o mundo com
ceticismo e desprezo e, dirigindo sua crítica ao gênero
humano, transforma o próprio leitor em uma das vítimas
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Continua para a personagem a “crise”. Ana tem uma
sensação de náusea, que, no conto, simboliza o mal-estar
existencial. Embora Ana tenha experimentado o novo, ela
não rompe com sua rotina, deflagrando esse aprisionamento
e o desejo de liberdade.
“... a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse
grávida e abandonada. A moral do jardim era outra.
Era fascinante, e ela sentia nojo (...) Ela amava o que
fora criado – amava com nojo(...) seu coração se
enchera com a pior vontade de viver.”

INTERPRETAÇÃO DE POESIA

Resposta correta: (B)

Na obra de Jorge de Lima, a mulher negra é representada de
forma ambígua, ora como objeto sexual, ora como vítima
da opressão masculina e feminina (mulher branca
enciumada), como surge nos dois poemas. A mulher negra
é representada despida da tão pregada democracia racial,
pois as imagens de tortura e abuso sexual são tão
valorizadas pelo autor, como ocorre nos dois poemas em
causa, mas o segundo poema deixa claros os mecanismos
ou as estratégias compensatórias de que se vale a escrava
para sobreviver em meio a tantas opressões, como o recurso
à prática de magia e a busca de proteção dos orixás. Esse
apelo ao sobrenatural funciona como compensação aos
danos e injustiças sofridos pelas mulheres escravas, vítimas
do ci. me, do despeito, do desprezo, do desespero.
Resposta correta: (B)
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característica própria do romantismo, é totalmente
contrariada nessa obra. O romantismo que impera nas
poesias também é alvo de uma desconstrução, visto que
Silvestre escreve poesias que mais tendem ao cômico que
ao romântico ou trágico, e em um determinado trecho do
livro, recebe uma carta escrita em versos que ele afirma
serem “Versos! O idioma primitivo do coração! Os suspiros
metrificados! A expressão suprema do amor que se
envergonha de expandir-se em prosa! ... Ó júbilo
intumescente!”. Na narrativa também ficam explícitas
críticas às instituições (política, religião), já que estas são
tratadas de forma negativa e irônica pelo personagem.
Considerando tais aspectos identificados no romance, é
coerente o que se diz em D.

LITERATURA – ÉRICO VERÍSSIMO
– “CAMINHOS CRUZADOS”
Érico Veríssimo consegue abordar de uma forma própria,
com um olhar aguçado e o emprego de uma linguagem
simples, a temática do cotidiano e da desigualdade ao criar
contrastes humanos a partir dos pensamentos e desejos
presentes no dia a dia de personagens de camadas sociais
diferentes na Porto Alegre dos anos 30. A obra pode ser
considerada uma ótima fonte histórica sobre os costumes e
a vida social desse período, alcançando alto grau de
verossimilhança. Em cada história narrada, observa-se um
quadro dos tipos sociais, o que permite ao leitor identificar
essas representações, relacionando as personagens ao
contexto social e histórico da época em que atuam. Nesse
sentido, é coerente o que se afirma na alternativa A.

Resposta correta: (D)

Resposta correta: (A)

CONJUNTOS
Podemos imaginar o grupo das 10 pessoas como o conjunto
universo U, onde seus elementos são cada uma das 10
pessoas. Também, podemos imaginar o conjunto  como o
conjunto das pessoas que leram o livro A e , o das pessoas
que leram o livro B.
LITERATURA – CAMILO CASTELO BRANCO
“CORAÇÃO, CABEÇA E ESTÔMAGO”
Ao longo da leitura, um aspecto que chama atenção na
narrativa é o seu caráter metamórfico, pois trata-se de uma
biografia romanceada de Silvestre da Silva, lançada a
público por um editor ficcional. Aí se apresenta o percurso
do protagonista, partindo de três distintas fases da sua vida:
a do coração, a da cabeça e a do estômago. Na obra,
observa-se uma crítica ou uma paródia ao Romantismo e às
diversas características dessa escola do século XIX. Em
cada fase da vida de Silvestre, há uma especificidade: na
primeira, dedicou-se aos seus amores e às “coisas do
coração”, às quais ele depois diz ser “tolice brava”;
posteriormente, ao “intelecto”; finalmente, afirma ter se
rendido aos apelos do estômago até morrer e declarar em
um soneto antes de sua morte: “E por muito comer eu desço
à cova!” A idealização do amor como sendo eterno e único,

Se n(X) é o número de elementos de X, então: n() = 5,
n() = 4 e: n(  ) = n() + n() – n(  )  n() +
n() = 5 + 4 = 9  n(  )  9 < 10 = n(U). Assim,   
tem menos elementos que o conjunto universo U.
Agora, repare que    é o conjunto das pessoas que
leram pelo menos algum dos dois livros. Como    tem
menos elementos que U, existe algum elemento em U que
não está em , nem em , ou seja, existe alguma pessoa que
não leu nenhum dos livros.
Resposta correta: (C)

8

OSG.: 110756/16

Logo:
1 = –2 f(1) + 3  f(1) = 1
Resposta correta: (B)

PROBABILIDADE
• Os casos favoráveis são aqueles em que o número obtido
no primeiro lançamento é 1 ou 2, e no segundo, também
1 ou 2.
Logo, o total de casos favoráveis é 2  2  4, pelo

FUNÇÃO COMPOSTA

1º lanç. 2º lanç.

Temos que:

princípio multiplicativo;
• Os casos possíveis são 6  6  36, pois, em cada

3

f  g  x   g  f  x   3g  x  f  x   3x  3x   3x  33x
3

1º lanç. 2º lanç.

3

3

Como as bases são iguais e diferentes de zero, um e menos
um, devemos ter:

lançamento, é possível obter 6 resultados (números de 1 a 6);
• Como o dado é honesto, todos os casos são
4 1
equiprováveis. Logo, a probabilidade pedida é
 .
36 9
Resposta correta: (D)





x3  3x  x3  3x  0  x x 2  3  0
Daí,
x=0
ou

x2  3  0  x   3





Portanto, o conjunto solução é S   3, 0, 3 , ou seja,
são três soluções.
Resposta correta: (C)

FUNÇÃO
De acordo com o enunciado, tem-se:
xf(x – 1) = (x – 3) · f(x) + 3, x  
Fazendo:
x = 1  1 · f(1 – 1) = (1 – 3) f(1) + 3
Daí,
f(0) = –2f(1) + 3
Fazendo:
x = 0  0 · f(0 – 1) = (0 – 3) · f(0) + 3
Daí,
0 = –3f(0) + 3  f(0) = 1
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CIRCUNFERÊNCIA
Temos que:

x 2  y 2  x – y  (x 2 – x)  (y 2  y)  0 
2

1


 x     y 
2

2

2

2

1
 1
 1
       
2
2
2

2

2

1
1
2


 x –   y   


2
2
4
Logo, a equação dada representa uma circunferência de
2
2
1 1
.
C  ,   e raio R 

4
2
2 2
Assim, uma reta dividirá essa circunferência em duas partes
iguais se, e somente se, tal reta passar pelo seu centro
 1 –1 
C  ,  . Analisando as alternativas, temos:
2 2 
centro no ponto

GEOMETRIA PLANA, GRÁFICOS DE FUNÇÕES

a)

1  –1 
    –1  0  –1 (Falsa)
2  2

b)

1  –1 
–    –1  1  –1 (Falsa)
2  2

c)

1  –1 
–    1  1  1 (Verdadeira)
2  2

d)

1  –1 
    1  0  1 (Falsa)
2  2

diagonal do quadrado, em dois triângulos de base x e

Portanto, a reta x – y = 1 (alternativa C) passa pelo
 1 –1 
centro C  ,  .
2 2 

altura a.

Resposta correta: (C)

Observe que a região hachurada pode ser dividida, pela

 x a 
Logo: A(x) = 2  
  A(x)  ax
 2 
Como a é uma constante não nula, podemos inferir que
A(x) é uma função linear, tal que A(0) = 0 e A(a) = a2.
Logo, seu gráfico é uma reta que passa por (0, 0) e (a, a2).
Resposta correta: (D)
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MATRIZES

Temos que:

1 a  1 a  1  0 a  a 
A 2  A  A  



 0 1  0 1  0  0 0  1 
1 0
2
A 
  I2
0 1
3
2
A = A  A = I2 A=A
A4 = A3  A = A  A = I2
A5 = A4  A = I2  A = A
Nota-se que :
A n  A, se n é natural ímpar
 n
A  I2 , se n é natural par,

POLINÔMIOS
Nestas condições, temos:
P(–1) = 3 (Teorema do resto)

 1 0  é a matriz identidade de ordem 2.
onde I2  

0 1

Então:

1 a 
Logo, A2017 = A = 

 0 1

(1)n  (1)m  1  3
Para que ocorra a igualdade acima, basta termos:

Resposta correta: (B)

n par e m par
Resposta correta: (A)

COMPLEXOS E ANALÍTICA

SISTEMAS LINEARES

Nestas condições, temos:
(2x + yi) · (y + 2xi) = i

Temos que:
 x  y  a  y  x  a (1)

Daí,
2xy + 4x2i + y2i – 2xy = i
(4x2 + y2)i = i

(1)

 z  y  1  z  (x  a)  1 z  x  a  1 (2)
(1)

 x  y  2  x  (x  a)  2  2x  a  2 (3)

Devemos ter:

(3)
(2)
(x  a)  (x  a  1)  b  2x  2a  1  b 
 y  z  b (1)

4x 2  y2  1

 a  2  2a  1  b  a  b  3

Logo:

Obs: Podemos trabalhar simultaneamente com os dois
sistemas, pois sabemos que eles possuem uma solução
(x, y, z) em comum.

(x  0)2
 1
 
2

2



(y  0)2
 1 (Elipse centrada na origem)
(1)2

Resposta correta: (A)

Resposta correta: (D)
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2
sen x

2
cos x
cos x

2 = 2 cos x + sen x
2 – 2 cos x = sen x
Elevando ambos os membros ao quadrado, vem:
4 – 8 cos x + 4 cos2x = sen2x = 1 – cos2x
5 cos2x – 8 cosx + 3 = 0
 
cos x = 1, não é possível, pois x   0, 
 2
ou
3
5
cos x  (ok)  sec x 
5
3

GEOMETRIA ESPACIAL
Do enunciado, tem-se:

Logo, a razão da PA é dada por:
5 1
razão = 2 – 
3 3
Resposta correta: (D)

bc  2

Áreas  ac  4
ab  3
Multiplicando membro a membro, encontramos:

a 2 b2c2  24
abc  24  2 6
Logo:
Volume (solicitado) = 2 6 cm3
Resposta correta: (B)

TRIGONOMETRIA
Nestas condições, temos:

PA E TRIGONOMETRIA
Diante do exposto, tem-se:

1
2

(tg x, sec x, 2)  2 sec x = 2 + tg x

ABC  tg 

Daí,

ABD  tg(  ) 

12

6
3
2
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Daí,
tg  tg
3
1  tg tg

tg  tg  3  3tgtg
1
1
 tg  3  3   tg
2
2
1  2tg  6  3tg
5tg  5
tg  1
Como é agudo, concluímos que:
= 45º
Resposta correta: (C)

SEQUÊNCIAS
Observando que o idioma utilizado é o inglês e que os
algarismos aparecem em ordem alfabética, traduzindo para
a língua portuguesa, temos a sequência:
oito, cinco, quatro, nove, um, sete, seis, três, dois, cuja
ordem alfabética, em português, é:
cinco, dois, nove, oito, quatro, seis, sete, três, um, ou seja,
5 2 9 8 4 6 7 3 1.
Resposta correta: (B)
CONJUNTOS, BIOLOGIA DO DNA
Sabemos que a molécula de DNA animal possui 4 tipos de
nucleotídeos: guanina, citosina, adenina e timina. Cada
nucleotídeo guanina se associa com exatamente um
nucleotídeo citosina, e vice-versa; cada nucleotídeo adenina
se associa com exatamente um nucleotídeo timina, e viceversa.
Logo, a quantidade de guanina é igual à de citosina e a
quantidade de adenina é igual à de timina. Portanto, se t’ é a
proporção de citosina, temos:

t
adenina

 t  t'  t' 
timina

guanina

citosina

1

 t' 1 2  t

molécula de
DNA como um todo

Resposta correta: (D)
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A assombrosa mortalidade entre os trabalhadores valeu-lhe
o epíteto de Ferrovia do Diabo. Construída entre 1907 e
1912, ligou Porto Velho a Guarajá-Mirim, no atual estado
de Rondônia.
Preocupado com as críticas que a empresa vinha recebendo
na imprensa brasileira e estrangeira, a Madeira Mamoré
Railway Company contratou, em 1910, o médico sanitarista
Oswaldo Cruz, acreditando que o cientista possuía o
conhecimento necessário para levar a bom termo aquela
epopeia. De acordo com Oswaldo Cruz, além da importuna
fauna insetívora, de animais e plantas venenosas, hábitos
humanos concorriam para a gravidade das doenças:
a péssima alimentação dos seringueiros, as condições
sanitárias sem sistema de esgotos e coleta de lixo, com
buracos pelas ruas que formavam coleções de água que
levavam à proliferação de vetores transmissores da malária
e da febre amarela, levando à infecção de toda a população
do povoado.
Portanto, o item que acertadamente mostra a correlação
entre as epidemias que afetaram o Brasil no início do
período republicano e as obras de infraestrutura necessárias
à modernização do país é o de letra A.

EQUILÍBRIO QUÍMICO
Para uma reação
equilíbrio


Z
X  Y 


 Z ,
K
 X   Y

o fato de se multiplicar a equação

por um número n, nX  nY

 Z
 X n   Y n

com constante de

nZ, a constante toma a

n

forma K ' 

 Kn .

Tomando n = 2, temos que a constante nova é igual ao
quadrado da constante anterior. A razão disso é justamente o
 Z Z
. Lembre-se que a divisão é a
produtório
 X   X   Y   Y
multiplicação por um inverso. Logo, é um produto também.
Resposta correta: (B)

Resposta correta: (A)

EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO
O poema citado na questão faz referência à presença de
fósseis de moluscos em montanhas que se formaram em
regiões antes cobertas por água. As rochas que agora estão
no alto das cadeias montanhosas estiveram sob o mar há
milhares de anos e, por causa da dinâmica das placas, foram
soerguidas e viraram montanhas.

EPIDEMIOLOGIA
De todos os empreendimentos ferroviários ocorridos no
Brasil, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi talvez o
mais emblemático quanto ao impacto que as doenças ditas
tropicais tiveram nas obras de infraestrutura associadas à
modernização, no período inicial da história republicana.

Resposta correta: (C)
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IMPERIALISMO
Kipling foi o poeta denominado por George Orwell como
sendo o “Profeta do Imperialismo Britânico” e o seu poema
nessa questão está sendo utilizado para contextualizar o
imperialismo norte-americano, na perspectiva da
inevitabilidade e condição moral da necessidade do caráter
civilizatório entre os povos ditos inferiores, primitivos,
sendo obrigado a aceitar o “The White Man’s Burden”, ou
“Fardo do Homem Branco”. Desse modo, os “não
civilizados” deveriam aceitar as imposições do
etnocentrismo branco, ao preço da destruição e
desnaturação das suas bases culturais originais e suas raízes
fundamentais. A obra de Kipling, ao desvelar os processos
históricos da sua época, com os seus embates e
contradições, tem sido objeto de análises variadas sobre o
desenvolvimento da mentalidade no século XIX, substrato
de um pensamento que refletia o “processo americano”,
bem como a “missão civilizadora”.

RADIOATIVIDADE
A explosão de uma bomba atômica, como a de Hiroshima,
descrita no texto, ocorre por uma reação de fissão nuclear,
onde um núcleo físsil de Urânio-235, ao ser bombardeado
por nêutrons, se fragmenta em núcleos mais leves, e libera
grande quantidade de energia mediante uma reação em
cadeia.
Foi, em verdade, o resultado de um conjunto de motivações
que iam desde o teste científico em ambiente humano, a
uma forma de autoafirmação militarista e, ainda, num modo
indireto, de intimidação à URSS, denunciando o início da
Guerra Fria, a partir de 1945.

Resposta correta: (A)

Resposta correta: (B)
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HIDROSTÁTICA
O detetive utiliza o fato de que as densidades do corpo e da
água doce são, aproximadamente, iguais. Entretanto, a
densidade da água doce é um pouco maior. Dessa forma,
para imergir a cabeça, deve-se colocar parte do corpo, como

GEOPOLÍTICA
O texto traz definições e “visões” da geopolítica de quatro
autores e estudiosos. Ao ler o texto, percebemos que a visão
sobre geopolítica entre Rudolphh Jellén e Karl Haushofer
menciona a Geopolítica como sendo uma ciência do Estado.
Alternativa A.

um braço, para fora da água e, portanto, diminuir o
empuxo. Observe a linguagem que o detetive utiliza
relacionando gravidade específica com o peso e, o empuxo
sendo a massa de água deslocada. Apesar de item B estar
correto fisicamente, o enunciado do problema quer utilizar

Resposta correta: (A)

o excerto em questão. Portanto, o item A é o mais indicado.

Resposta correta: (A)

16

OSG.: 110756/16

MEIO AMBIENTE
A questão aborda uma das maiores tragédias ambientais
ocorridas no Brasil que ficou conhecida como desastre de
Mariana. O rompimento da barragem provocou uma
enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento
Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que
avançava pelo Rio Doce.
O desabamento se deu na serra e cristas do complexo
gnáissico-magmático e a lama contém, predominantemente,
argila, o que ajuda a entender maior retenção de água,
facilitando assim o desabamento. Alternativa C.
Resposta correta: (C)
IRONIA
O poema deve ser compreendido a partir da informação
presente no título “Ironia ao natural”. Destaque-se que o
conceito de ironia baseia-se em dizer algo na intenção de
afirmar o contrário. Dessa forma, o que se nota é uma inversão
dos atributos do que é natural, chamando de bom o que é
venenoso. A mesma inversão se aplica ao que é processado,
chamando de ruim o que ameniza a dor (a aspirina), o que orna
(um perfume) e o que salva uma vida (a válvula cardíaca de
um coração). Trata-se de uma forma irônica de ressaltar a
importância desses produtos processados e, por extensão, da
química.
Resposta correta: (A)

17

OSG.: 110756/16

1ª Parte

2ª Parte

m  v12
E c1 
2
m E c1
 2
2
v1

ENERGIA ELÉTRICA (EÓLICA)
Evolução da energia eólica no Brasil
por: SCR - publicado: 08/07/2016 16:35, última modificação: 08/07/2016 16:38
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Temos:

Em 15 de junho é comemorado o Dia Mundial do Vento! Em
2016, a ANEEL aproveitou a ocasião para mostrar em sua
página no Facebook (www.facebook.com/aneelgovbr) como
essa fonte renovável vem ganhando cada vez mais
importância na matriz energética brasileira. O País já está
entre os maiores produtores de energia eólica e a expectativa é
que a expansão avance nos próximos anos.
Além de promover os leilões e conceder, permitir e autorizar
os empreendimentos de geração (por delegação do Governo
Federal), a ANEEL acompanha a expansão da oferta de
energia por meio da fiscalização das obras das usinas.
Também cabe à Agência regulamentar serviços e instalações
de geração e os investimentos em P&D e eficiência energética
para estimular as inovações no setor.
Saiba mais em http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas.

E c1
E c2

2
v2
 v
 
2
E c1 E c2

v2
v2
4
Ec1  4Ec2
Como a Energia Cinética é reduzida à quarta parte, a
geração de energia é reduzida na mesma proporção.
Logo:

E ELÉT 2 

E ELÉT

 E ELÉT 2

1
 E ELÉT 2 
4
 1950 MWh

7800 MWh

4

Obs.: Já que foi dito que a densidade do ar se mantém
constante, considerando, então, que a massa de ar que
atravessa o aerogerador também é constante, podemos
afirmar que essa energia é diretamente proporcional ao
quadrado dessa velocidade.
Resposta correta: (B)
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ECOLOGIA
Segundo o enunciado da questão, “rendimento agrícola
cresceu de acordo com a densidade de polinizadores”.
Dessa forma, uma possível redução na população de insetos
polinizadores poderia causar uma diminuição na
produtividade agrícola. Assim, medidas que ofereçam
melhores condições de vida à população de polinizadores
aumentariam a produtividade dos cultivos de feijão, café,
maçã, canola, entre outros.
Resposta correta: (C)

FISIOLOGIA HUMANA – SISTEMA ENDÓCRINO
Analisando o gráfico, observamos que tanto o alimento A
quanto o alimento B afetam a concentração de glicose na
circulação. Assim, ambos os alimentos possuem
carboidratos em sua composição, tendo o alimento B uma
composição mais discreta de glicose. A glicemia elevada
causada pelo alimento A estimula a liberação de insulina na
circulação sanguínea regulando a glicemia do indivíduo.
Resposta correta: (D)

DIVISÃO CELULAR – MEIOSE

Resposta correta: (D)
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SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA

MICROBIOLOGIA – VÍRUS

O cladograma apresentado representa as relações evolutivas
entre os membros da Superfamília Hominoidea. Sendo
assim, podemos inferir que:
 Homens (gênero Homo) e gibões (gênero Hylobatidae)
pertencem à mesma superfamília (Hominodea),
evidenciando ancestralidade comum.
 Homens (gênero Homo), gorilas (gênero Gorilla) e
orangotangos (gênero Pongo) pertencem à mesma
família (Hominadae).
 Homens, gibões e chimpanzés possuem um ancestral
comum.
 Homens e gibões pertencem à famílias diferentes.

O HPV (Papilomavírus humano) é um vírus de DNA que
possui tropismo por células epiteliais, causando infecções
na pele e mucosas. Até o presente, já foram completamente
caracterizados cerca de 100 tipos diferentes de HPV’s e
certamente há um grande número adicional ainda não
sequenciado. Além de ser o responsável por lesões benignas
de pele e mucosas, o HPV também está envolvido no
desenvolvimento de tumores cutaneomucosos: doença de
Bowen, cânceres de pele não melanoma e carcinomas
genitais (câncer de colo uterino). Os HPV’s parecem
permanecer no seu hospedeiro por longos períodos de vida,
onde uma grande variedade de tipos diferentes pode ser
detectada em sítios aleatórios, o que reforça que o ciclo de
vida latente é uma característica presente nesses vírus.
O contato íntimo desprotegido corresponde à forma mais
comum de infecção, mas outras formas como contato pele a
pele, transmissão vertical e compartilhamento de roupas
íntimas e toalhas também favorecem o contágio.
Atualmente, há vacina preventiva para os principais
genótipos de HPV’s.

Resposta correta: (C)

Resposta correta: (C)

ZOOLOGIA – CORDADOS
O ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) consiste
num mamífero pertencente a subclasse Phototheria
(aplacentários). Este animal apresenta hábito crepuscular
e/ou noturno. Semelhante aos mamíferos placentários, são
dotados de glândulas mamárias, mas apresentam
fecundação interna e desenvolvimento externo (ovíparos).
O ornitorrinco vive na beira de rios, córregos e riachos
na Austrália e na Ilha da Tasmânia.
Resposta correta: (A)

20

OSG.: 110756/16

HISTOLOGIA HUMANA – TECIDO
CONJUNTIVO ADIPOSO
O tecido adiposo tem duas variantes, o branco ou amarelo
ou unilocular e o marrom ou multilocular. O tecido
adiposo branco produz ATP e calor pelo fluxo de
prótons pela ATP sintase. Já no tecido adiposo marrom a
oxidação e a fosforilação (produção de ATP) não estão
acopladas nas mitocôndrias desse tecido, e a fosforilação
que ocorre é observada no nível do substrato, por exemplo,
na etapa da succinato-tioquinase e na glicólise (Fonte HARPER: Bioquímica Ilustrada. 29 ed. Editora Artmed,
2014. Página 248). Desse modo, a oxidação produz muito
calor, e pouca energia livre é retida no ATP. Uma
proteína desacopladora termogênica, a termogenina, atua
como via de condutância de prótons, dissipando o potencial
eletroquímico que existe através da membrana
mitocondrial. Assim, pelo exposto e fonte de referência,
concluímos que no tecido adiposo marrom há produção
de ATP.

EVOLUÇÃO – EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO –
ANÁLISE GENÔMICA

Resposta correta: (D)

A espécie 4 é a que apresenta maior distância evolutiva das
outras três, pois apresenta um maior número de bases
nitrogenadas diferentes em seu gene, quando comparadas
com a sequência gênica das outras espécies. Já as espécies
1, 2 e 3 possuem, entre elas, apenas uma base discrepante.
Dessa forma, a distância evolutiva entre 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3
é similar. Assim, concluímos que as espécies 1 e 3 são mais
próximas entre si do que as espécies 3 e 4.
Resposta correta: (C)

BOTÂNICA – HISTOLOGIA VEGETAL/
CITOLOGIA - CITOPLASMA
As células meristemáticas não são especializadas, sendo
capazes de formarem os tecidos adultos das plantas. Tais
células apresentam tamanho reduzido, compactação, apenas
parede primária, múltiplos vacúolos pequenos e plastídeos
não diferenciados (Proplastídios). Devido à sua alta
capacidade mitótica, está células exigem uma elevada
produção de ATP, e, por isso, muitas mitocôndrias. Estas
organelas possuem dupla membrana, sendo a membrana
interna com muitas dobras, tornando-se complexa.
Resposta correta: (B)
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Para alguns estudiosos do tema, as lutas entre gladiadores,
prisioneiros de guerra e grupos que desafiassem os poderes
romanos, permitiam entre as massas plebeias uma sensação
de superioridade em relação aos povos conquistados ao
mesmo tempo em que o Estado demonstrava sua força em
relação àqueles que desafiavam sua autoridade.
Resposta correta: (D)

ROMA ANTIGA
A denominada “Política do Pão e Circo”, incentivada pelas
autoridades romanas, refletia a grandeza e o poder de
Roma, em especial durante a fase imperial. Realizadas em
arenas nas mais variadas províncias, as lutas entre
gladiadores eram utilizadas como entretenimento para as
populações do império no intuito de aliviar as tensões
sociais provocadas pelas políticas expansionistas que
acarretavam na cobrança de pesados impostos,
concentração fundiária e transformação de parte das
populações dominadas em mão de obra escrava.
Além da diversão proporcionada, as lutas refletiam a
realidade e a importância das guerras para os romanos.
Em Roma, capital do império, o Coliseu foi o principal
palco desses espetáculos que contavam com a presença
também das autoridades.

BRASIL COLONIAL – REPRESENTAÇÃO
HISTÓRICA DO QUILOMBO DOS PALMARES
Justamente na data em que se comemora o dia da
“consciência negra” a comvest aborda a temática tendo
como foco principal o relato do governador de Pernambuco
sobre a destruição do Quilombo dos Palmares. A vitória
sobre os palmarinos foi, no relato de Caetano de Melo e
Castro, tão importante quanto a expulsão dos holandeses.
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Em sua descrição ele deixa claro a ameaça que os
quilombolas representavam para as regiões vizinhas onde se
encravavam os escravos. Convém lembrar que a morte de
Zumbi, tradicionalmente tomada como referência para o dia
da consciência negra, ocorre em 1695, ou seja, um ano
depois da destruição de Palmares que é descrita no texto.
Por fim, a construção histórica do 20 de novembro ainda,
que seja recente, procura destacar a resistência negra a
opressão social a que os mesmos eram submetidos.

dominação masculina, a atuação feminina não deixa de se
fazer sentir, através do seu poder maternal, poder social,
poder sobre outras mulheres e "compensações" no jogo da
sedução.
Grandes mudanças, que não podem ser generalizadas e
nem foram tão simples como podem parecer, atingiram a
condição das mulheres das camadas médias por sua
situação de controladoras das cestas de compras familiares.
As mulheres do século XIX – provavelmente em todos
os tempos – não foram somente vítimas ou sujeitos
passivos. Utilizando os espaços e as tarefas que lhes eram
deixados ou confiados, elas elaboraram, às vezes,
contrapoderes que podiam subverter os papéis aparentes.
Há abundantes imagens de mulheres resplandecentes, que
os homens chamam de “a burguesa” porque eles lhe
entregaram seu pagamento e elas controlam seus lazeres,
mulheres cotidianas ou excepcionais que investem sobre a
vida diária ou o social.

Resposta correta: (D)

Resposta correta: (B)

CONDIÇÃO FEMININA / GÊNERO
A ideologia burguesa como mecanismo de controle
exerceu grande influência sobre a classe trabalhadora. No
período citado (Século XIX), através de estratégias que
perpassam todas as esferas da vida, o controle se exerceu
desde a tentativa de disciplinarização rígida do tempo e do
espaço de trabalho até a interferência nas relações
familiares, estabelecendo normatizações para ambos os
sexos. Contudo, por diferentes razões, nem todas as
mulheres foram igualmente sensíveis a esses argumentos.
Este discurso atingiu e se fez presente no imaginário das
famílias, mas não se pode afirmar que o modelo foi
totalizante.
Tradicionalmente, as mulheres são retratadas como
passivas e submissas. O outro lado dessa imagem
acomodada e disciplinada da mulher da classe dominante é
dado pelas mulheres das classes populares. Apesar da
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multidões, sobretudo, as classes mais subalternas; as ditas
classes populares, afim de garantir a eficiência e eficácia da
adesão ao novo regime instituído; desse modo, as óperas e
orquestras tomaram um lugar de destaque no ambiente dos
desfiles e marchas suntuosas, com sua simbologia própria e
ocultista, visando despertar os sentidos das plateias e
multidões, sem quaisquer formas de restrição, alcançando a
literatura, o cinema, a arquitetura e a escultura, numa
espécie de recriação de um culto à nação; uma tentativa de
enxerto de sentimento religioso perdido com a desilusão
alemã com a fé e a religião convencional. Outro objetivo
fundamental também era extrair e projetar sentimentos de
ódio e oposição aos grupos que fossem considerados
inimigos, hostis, impuros etc.

A INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA DO
GOLPE DA MAIORIDADE
O Período Regencial (1831 a 1840) foi marcado por forte
instabilidade política e social. A antecipação da maioridade era
vista por determinados grupos como uma forma de amenizar as
disputas políticas e fortalecer o poder central para que este
dispusesse de instrumentos para combater as agitações sociais,
como farroupilha, que ameaçava as bases da monarquia.
Convém lembrar que o episódio do Golpe da Maioridade,
que antecipou D. Pedro II no trono, em 1840, com apenas
14 anos, foi uma articulação política dos liberais que
pretendiam tomar o poder que estava nas mãos dos
conservadores. Por fim, o relato de José de Alencar
oferecido na questão retrata metaforicamente o
comportamento dos grupos políticos que se reuniam no
Clube da Maioridade, que buscavam tão somente satisfazer
seus interesses pessoais em detrimento dos problemas
gerais da nação. Essa percepção de Alencar converge para a
clássica frase de Oliveira Viana que vaticinava que não “há
nada mais liberal que um conservador governando e não há
nada mais conservador que um liberal na oposição”.

Resposta correta: (C)

Resposta correta: (A)

PROPAGANDA NAZISTA
O trecho, que contextualiza um dos momentos do Estado
Totalitário Nazista, faz uma abordagem sobre o sentido da
propaganda, como instrumento ideológico de massificação
daquela ideologia na mentalidade alemã. De conformidade
com o líder do partido NAZI, o papel dos meios de
comunicação era conseguir o engajamento emocional das
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TROPICALISMO
Movimento brasileiro que assinalou uma ruptura com os
padrões artísticos e culturais brasileiros no final da década
de 1960, projetando nomes como Gilberto Gil, Caetano
Veloso, Capinan, Tom Zé entre outros no cenário nacional,
o Tropicalismo partia de uma musicalidade que envolvia
elementos da cultural nacional como o baião e o samba e
tendências internacionais como o rock.
O contexto político da época, marcado pelo regime
civil-militar, levou setores culturais que faziam oposição ao
governo autoritário a criticarem os integrantes do
movimento tropicalista por serem influenciados pela cultura
estrangeira, como por exemplo, na utilização de guitarras
em suas composições, o que era visto por certos setores da
esquerda como influência do imperialismo e “alienação”.
No entanto, o Tropicalismo assinalou uma experiência de
irreverência e crítica aos padrões estabelecidos,
proporcionando mudanças significativas na música, no
comportamento e na moral. Chamando a atenção com seus
cabelos e roupas extravagantes, seus integrantes acabaram
não sendo bem compreendidos por parte de seus
contemporâneos, e seu estilo de vida exaltando a liberdade
levou alguns desses artistas a terem problemas com a
ditadura e acabarem presos.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DA
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
Angelo Agostini se notabilizou pela representação não
somente artística de fatos políticos e históricos, como
também pela metaforização, por meio de imagens do
significado de determinados atos da esfera administrativa
nacional e internacional, como se pode depreender a partir
das imagens propostas à análise nesta questão.
A perspectiva de proximidade expressa na primeira imagem
revela uma noção de equiparação entre as nações
representadas, inclusive de similitude, tendo em vista
tratarem-se de nações da América Latina, cujas disposições
históricas e desenvolvimentos políticos também se fizeram
semelhantes. A segunda imagem deixa claro o
deslumbramento da novel nação republicana diante da
maturidade da nação francesa.
Resposta correta: (A)

Resposta correta: (D)
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A IMPORTÂNCIA DO
FILOSOFAR/EPISTEMOLOGIA
CONCEITO DE CIVILIZAÇÃO

As ideias do alemão Karl Jaspers se caracterizam por ver a
filosofia como um “pensar”, um “refletir” metódico,
consciente, baseado no próprio ser pensante. Um giro
constante em torno da existência e da transcendência. Para
ele, o filósofo é um objeto de admiração, mas também
objeto de desconfiança.
Todo regime autoritário tem a tendência de enquadrar não
apenas o indivíduo em sua dimensão de liberdade física,
mas também na esfera das ideias, que, contestadoras, logo
são censuradas. A filosofia é, antes de tudo, pensamento,
reflexão. Muitas vezes, pensar, em um ambiente
tradicionalmente bem-comportado no campo das ideias, é
pensar contra. A filosofia carrega esse conteúdo
questionador, esse potencial crítico, que é extremamente
inoportuno às classes dominantes. Dizer, portanto, que a
filosofia tem uma tendência contestadora por formação é
dizer que ela deve ser peça fundamental na desmontagem
dos mecanismos de poder e dominação tradicionalmente
efetivos na sociedade.
A filosofia deve ser um modo de superação do senso
comum, uma capacidade de reflexão rigorosa, crítica e
sistemática sobre os problemas da realidade. Deve ser
crítica da ideologia dominante para a superação da
alienação. Em outras palavras, a filosofia, nos tempos
atuais, tem uma tarefa: detectar os discursos prontos, os
discursos ideológicos e denunciá-los, de modo que, ao
expô-los à luz, verificar o que resta, o que ainda pode ser de
utilidade para a explicação da realidade.

A discussão proposta pelo texto tem a ver com o dilema do
processo de massificação existente entre países,
nacionalidades e povos, em face do processo de
globalização e da visão em torno da preservação de uma
identidade nacional, fundamentada na tese de que não
existem culturas exclusivistas ou ilhadas, isoladas,
específicas, devido ao processo ostensivo de integração e
interação entre pessoas, produtos, costumes e culturas em
geral. Desde as Grandes Navegações, e passando pelo
fenômeno do Imperialismo, vamos perceber que o caráter
civilizatório veio a ser exclusivista e etnocêntrico, tendo por
epicentro o mundo e o imaginário europeu; entretanto, com
o desenvolvimento do conceito de Aldeia Global, a
necessidade de formulação de instrumentos diplomáticos
tornou-se urgente para garantir a plena integração dos
mercados, porém, ao tempo em que se dirigiu num sentido
massificante das culturas em geral, provocou reações de
grupos sectários e que se sentiam ameaçados pelo que
imaginaram ser uma forma de invasão e de desintegração
cultural, principalmente na perspectiva religiosa e
dogmática, produzindo reações terroristas de grupos
radicais; fato que reforçaria a ideia da existência de um
choque entre as civilizações.
Resposta correta: (D)

Resposta correta: (A)
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MECÂNICA – CINEMÁTICA
(VEL. ESCALAR MÉDIA)

CINEMÁTICA
A distância do 1º semáforo para o 3º pode ser calculada
através do gráfico velocidade versus tempo, pois a área
delimitada pelo gráfico é numericamente igual à variação

Dados:
S = 6480 km
t = 5 dias × 24 = 120 h

do espaço.

A velocidade escalar média desejada deve ser calculada
com:

Vm 

6480 km
S
 Vm 
 54 km/h
120 h
t

Logo:

 20  10 10 
 S1 
2
2
S1  150 m
 B  b  h  S   20  10 12 
S2 
2
2
2
S2  180 m
S1 

Vm = 54 km/h
Resposta correta: (A)

 B  b  h

Portanto:

STOTAL  S1  S2  STOTAL  150  180 
 STOTAL  330 m  Distância do 1º semáforo para o 3º semáforo
Resposta correta: (A)
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Veja a configuração dos vetores para garantir o equilíbrio:

Dessa forma, temos:
N
sen 30 
mg

N  65  10 

1
 325 N
2

Resposta correta: (C)

ESTÁTICA/MECÂNICA
As forças externas estão representadas na figura:

POTÊNCIA/MECÂNICA
Considerando que toda a energia perdida pelo pulsar se
converteu em energia eletromagnética, temos:

2  1042 J
1 ano

1 ano 3, 6  107 s
 103  0, 56  1042  10 7 W
 0, 56  1032  5, 6  1031 W

Pot  0,1% 

Resposta correta: (C)
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VAZÃO / MECÂNICA DOS FLUIDOS

Como a taxa de variação do volume no tempo é constante,
temos:
V1 V2
x
x

 A1  1  A2  2
t1
t 2
t1
t 2
2

2

2

 D
 d
 D
    vêmbolo      vlíquido  vlíq     vêmbolo
 d
 2
 2

TERMOLOGIA (TERMODINÂMICA – GASES)

2

 4 103 
 16 106 
vlíq  
 4 mm/s  
 4 mm/s  256 mm/s
 500 106 
 25 108 

Resposta correta: (A)

Se:
P1  V1 P2  V2

T2
T1

(ISOTÉRMICA)

33  2  P2  2,2
P2  30Pa



V1  2
P1  33 Pa



V2  0,2  2  2,2
P2  ?

Resposta correta: (A)
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ELETRODINÂMICA – CORRENTE ELÉTRICA
(QUANTIDADE DE CARGAS)

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

As baterias de íon-lítio, hoje em dia, são bastante populares.
É possível encontrá-las em laptops, PDAs, telefones
celulares e IPods. Elas são tão comuns porque,
proporcionalmente, são as baterias recarregáveis com maior
capacidade de armazenamento de energia, atualmente
existentes.

Para observar a menor estrutura celular devemos incidir
uma radiação luminosa de maior frequência, pois como
comprimento de onda e frequência são inversamente
proporcionais, teremos menor comprimento de onda.

Unidades:
h  i  1200ma  1,2A
b   t1  1,5h  5.400s
B   t 2  4h  14.400s

V    f  3  108    7,5  1014 



3  108
   0,4  106 m 
7,5  1014

 = 400 · 10–9 m 
 = 400 nm
Portanto, a menor estrutura observada nesse microscópio é
o retículo endoplasmático.

Como a carga da bateria pode ser obtida através do cálculo
da área do gráfico (i × t), temos:

Aq  Ag 

 B  b  h  14400  5400  1,2
2

Resposta correta: (B)

2

Aq  11800 C
Resposta correta: (B)
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ÓPTICA GEOMÉTRICA (ESPELHO ESFÉRICO)
A bola de Natal faz o papel de um espelho esférico
convexo. Portanto, para um objeto real, a imagem formada
por esse espelho é virtual, direita e menor.

Por esse motivo, o efeito mostrado na ilustração da questão
não ocorre!
Resposta correta: (B)

RECURSOS MINERAIS
A questão aborda um tópico importante da geografia:
recursos minerais. Quando falamos sobre esse tema,
devemos lembrar das aulas que envolvem geologia do
Brasil e comércio.
O Brasil apresenta 36% de sua estrutura geológica
constituída por escudos cristalinos (Era Pré-Cambriana).
Essas formações geológicas têm importância significativa
no que tange o comércio de minerais metálicos, pois nelas
encontramos a bauxita, situada na Serra de Oriximiná, o
ferro situado na região de Carajás e o caulim no município
de Ipixuna.
Vale lembrar que essa formação geológica corresponde aos
planaltos residuais Sul-amazônicos.
A alternativa que apresenta a sequência correta é a B...

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS
Segundo dados do ACNUR (Alto Comissariado das Nações
Unidos para Refugiados), estamos vivendo a maior crise
migratória desde o final da Segunda Grande Guerra, onde
mais de 65 milhões de pessoas são submetidas a
deslocamentos forçados. Mais da metade dos atuais
refugiados do mundo (54%) procede de três países afetados
por conflitos armados (Afeganistão, Síria e Somália).

Resposta correta: (B)

Resposta correta: (B)
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DINÂMICA ATMOSFÉRICA
A questão exige do aluno conceitos sobre condicionantes da
formação de ventos, data e efeito das estações do ano.
Sendo assim, temos como referência de data a estação de
inverno (o aluno deve saber que ela inicia no dia 21 de
junho); no que tange ao efeito dessa estação, podemos
destacar uma maior diferença de temperatura entre a região
sul e a região equatorial.
Os ciclones extratropicais podem provocar marés de
tempestade e elevação do nível do mar. Tais mecanismos
atmosféricos formam-se em massas atmosféricas com
instabilidade meteorológica, isto é, quando as diferenças de
temperatura ocorrem juntamente com as diferenças de
pressão atmosférica.
Resposta correta: (C)

BIOMAS DO BRASIL
Segundo as definições mais usuais, manguezal é um
ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes
terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e
subtropicais, sujeito ao regime das marés, tais como: baías,
estuários, lagoas e deltas. O manguezal é um bioma de
extrema importância para a reprodução de um grande
número de espécies marinha e de água doce, por esse
motivo é chamado de berçário da vida.
Resposta correta: (D)
MIGRAÇÕES INTERNAS
O arranjo populacional da Região Metropolitana de São
Paulo é caracterizado pela extensão e intensidade de seus
fluxos, onde aproximadamente 1,7 milhão de pessoas
deslocam-se cotidianamente através do movimento
pendular, entre os municípios que compõem o arranjo com
o intuito de trabalhar ou estudar.
Resposta correta: (B)
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DEMOGRAFIA BRASILEIRA
O censo demográfico é um estudo estatístico realizado no
Brasil pelo IBGE, a cada 10 anos, e possibilita o
recolhimento de diversas informações, quanto à estrutura e
dinâmica da população. Com base na tabela, podemos
constatar que as regiões Norte e Centro-Oeste foram as
únicas com acréscimos contínuos na participação regional
desde 1950, fenômeno associado aos fluxos migratórios
nacionais.

MÍDIA GLOBAL
A questão ressalta o desafio do governo em restringir a
ação das empresas de tecnologia digital, empresas essas
marcadas pela atuação em oligopólio e que exercem forte
influência na sociedade no que tange às informações e
cultura de uma sociedade.
O Marco Civil da Internet visa assegurar os princípios de
transparência, segurança e privacidade na rede mundial de
comunicação digital.

Resposta correta: (A)

Resposta correta: (D)
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AGROPECUÁRIA BRASILEIRA
O gráfico triangular apresenta a estrutura de utilização das
terras dos estabelecimentos agropecuários em cada região
brasileira. Desse modo, podemos perceber que o número 1
do gráfico corresponde à região Norte, onde uma parte
considerável da Floresta Amazônica ainda se encontra
preservada; a região Nordeste corresponde ao número 2,
com grande parte da área destinada à pecuária extensiva; o
Sudeste corresponde ao número 3, com uma grande área
voltada para pastagens; a região Sul corresponde ao número
4, onde é perceptível a reduzida cobertura vegetal; e a
região 5 é o Centro-Oeste, com destaque para as pastagens,
onde podemos encontrar o maior rebanho bovino do Brasil.

GEOPOLÍTICA
A questão exige, além da interpretação do texto, o
conhecimento sobre geopolítica e os mecanismos políticos
e sociais envolvidos nas relações de força e poder entre
nações e povos.
O texto mostra, de forma clara, que as guerras e conflitos
têm como argumentação racional a idealização da evolução
da sociedade, que para alcançar tal evolução é precedida de
uma revolução, cuja violência é uma ferramenta necessária
nas relações de poder.

Resposta correta: (A)

Resposta correta: (D)

FUNÇÕES E REAÇÕES INORGÂNICAS
Alguns produtores de leite têm como prática a adição de
substâncias químicas a esse alimento. A correção da acidez
do leite é feita pela adição de soda cáustica (NaOH), uma
substância de caráter básico. Por outro lado, a adição de
água oxigenada (solução aquosa de H2O2), uma substância
que atua como oxidante para a matéria orgânica, tem por
objetivo a eliminação de microrganismos presentes no leite.
Resposta correta: (A)
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REAÇÕES INORGÂNICAS
Quando a garrafa é aberta a pressão em seu interior se
iguala à pressão atmosférica, a qual é aproximadamente
1 atm. Após o fechamento da garrafa, a atmosfera em seu
interior vai ficando novamente saturada de CO2, de modo
que a pressão interna cresce até atingir um valor máximo.
A cada ciclo esse valor máximo é menor que o valor
atingido no ciclo anterior, o que se deve ao escape de gás
durante a abertura da garrafa.
Resposta correta: (B)

REAÇÕES INORGÂNICAS
O ferro é um metal com elevado potencial de oxidação,
sofrendo corrosão por ação do meio ambiente ao longo do
tempo, de modo a formar compostos químicos. O ouro, por
sua vez, é um metal com potencial de redução elevado,
sendo classificado como metal nobre por ser muito
resistente à oxidação e permanecer na forma elementar
quando exposto ao ambiente.
Resposta correta: (D)

SOLUÇÕES
O volume de álcool ingerido pelas duas pessoas é:
Pessoa 1 : Ingerir 10 latinhas de cerveja.
5mL álcool
330mLcerveja
V

 10latas 
100mL cerveja
1lata

 V  165ml álcool
Pessoa 2 : Ingerir 6 doses de cachacinha.

V

50mLcachaça
45mLálcool

 6doses 
100mLcachaça
1dose

 V 135mLálcool
A primeira pessoa ingeriu uma quantidade maior de álcool,
porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido
de bebida é maior.
Resposta correta: (C)
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TERMOQUÍMICA
No chope, como é servido a uma temperatura bem baixa,
ocorre condensação do vapor de água (fenômeno
exotérmico) na parte externa do copo. Com a condensação,
o calor liberado aquece o chope no interior do copo.
No suor, a evaporação (processo endotérmico) ocorre para
retirar calor do corpo e evitar que a temperatura aumente.
Resposta correta: (D)

FORÇAS INTERMOLECULARES
De acordo com a figura, os revestimentos apresentam
natureza química bem diferente. No primeiro caso, temos
uma estrutura hidrofóbica (repele a água) e no segundo,
temos uma estrutura hidrofílica (atrai a água).

Grupo
Hidrofóbico
 Apolar 

Grupo
Hidrofílico
 Polar 

Dessa forma, para devolver a urina de forma mais eficiente,
o revestimento deve ser constituído de grupos hidrofóbicos
(apolares). Neste caso, o revestimento .
Resposta correta: (B)
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FORÇAS INTERMOLECULARES
Os combustíveis líquidos (gasolina, diesel e etanol) são
voláteis. Portanto, independente do travamento automático,
haverá escape de vapores que prejudicam a saúde do frentista.
Resposta correta: (A)

PROPRIEDADES COLIGATIVAS
A presença de um soluto não volátil em uma solução
aquosa proporciona um abaixamento da temperatura de
congelamento (efeito crioscópico) e um aumento da
temperatura de ebulição (efeito ebulioscópico).
Resposta correta: (B)

RADIOATIVIDADE
A notação

3
2

He simboliza um núcleo de hélio formado por

2 prótons e 1 nêutron. Logo, o próton é representado pela
bolinha escura e o nêutron pela mais clara.
Além disso, o processo se refere a uma fusão nuclear.
A equação é:
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

232 He 
 42He  2 11p

A leitura da tirinha permite deduzir, pela última fala
atribuída ao Rei da Inglaterra, o apreço do povo britânico
aos seus jardins, pois quando Hagar (o Viking da tirinha)
exige que o Rei lhe dê o ouro que ele tem, por estar com

Resposta correta: (C)
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espadas com lâminas muito afiadas (razor-sharp swords), o
Rei lhe diz que não teme espadas afiadas. Entretanto,
quando Hagar afirma que cortará suas roseiras (rose
bushes), ele ordena que o ouro seja entregue, o que indica
uma característica do povo inglês, que é o valor que
atribuem a seus jardins.
Resposta correta: (C)

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
A expressão small talk, em inglês, pode ser entendida como
uma conversa informal, amena ou casual, com o objetivo de
estabelecer um contato ou quebrar o gelo, para dar início a
uma conversação mais aprofundada. No caso específico do
anúncio em questão, percebe-se que a expressão foi usada
exatamente com esse objetivo, criando uma relação de
frases colocadas no termômetro com o objetivo de indicar

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

maneiras de se iniciar uma conversação para uma eventual
quebra de gelo, dando início a um diálogo mais

A leitura da passagem permite deduzir que seu autor,
Haruki Murakami, fez o que é considerado normal para os
jovens japoneses, só que em uma ordem totalmente
diferente. Segundo ele, o jovem japonês se forma na escola,
encontra um trabalho e depois de algum tempo se casa.
No caso dele, a ordem foi bem diferente. Primeiro ele se
casou, depois começou a trabalhar e só então conseguiu se
formar na escola.

aprofundado.
Resposta correta: (A)

Resposta correta: (B)
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

O título e o primeiro parágrafo do texto já deixam claro que

A leitura da passagem intitulada “Porque todos devem ler

a notícia em questão faz referência ao empenho de várias e

Harry Potter” permite concluir, dentre outras informações,

renomadas universidades americanas em melhorar suas

que, segundo o escritor anglo-americano Cristopher

posições em rankings que definem aquelas com maior

Hitchens, a escritora J.K. Rowling deve ser elogiada por

preocupação com as credenciais de sustentabilidade, com

libertar a literatura infantil inglesa dos sonhos de riqueza

esforços que incluem energia eólica (wind power), comida

(riches), ascendência social (class) e esnobismo (snobery),

orgânica (organic food) e competições para a economia de

nos dando um mundo de democracia e diversidade juvenil.

energia (competitions to save energy).
Resposta correta: (D)
Resposta correta: (B)

39

OSG.: 110756/16

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

De acordo com a leitura do texto, os documentos
descobertos em Vindolanda, um forte romano localizado a
duas milhas (aproximadamente 3,2 km) atrás da muralha de
Adriano, são registros em madeira que proveem as
melhores informações sobre a vida no exército romano

A figura em questão traz a informação de que 38% das
meninas que engravidam até os 18 anos de idade só
conseguem obter um diploma de Ensino Médio ao
completarem 22 anos, o que leva a inferir que a gravidez na

jamais encontrados no mundo, como se pode ler na frase
“...so they provide the best insight into life in the Roman
army found anywhere in the world.”

adolescência interfere na vida escolar dessas jovens.
Resposta correta: (C)

Resposta correta: (D)
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