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INSCRIÇÃO TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: ORDEM

 

021 – Conhecimentos Gerais 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as 
páginas. 

3. A prova é composta de 35 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 
cartão-resposta. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo Especial o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 
outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 

d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  

e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo Especial; 

h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 

i) não permitir a coleta de sua assinatura; 

j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo Especial; 

k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 6.14 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar 
o material de prova. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, 
sob pena de ser excluído do Processo Seletivo Especial. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 

 ...........................................................................................................................................................................................................
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BIOLOGIA 
 

01 - Para atrair potenciais polinizadores, as plantas comumente armazenam néctar nas suas flores em estruturas 
específicas chamadas de nectários. Contudo, várias espécies de plantas também podem apresentar nectários longe 
das flores, os chamados “nectários extraflorais”. Essas estruturas podem ser encontradas em vários locais, como 
folhas e brotos. Durante a sua procura por alimento, formigas se deparam com esses nectários, passam a se alimentar 
do néctar produzido, a eles retornando repetidamente. Durante essa atividade, as formigas acabam patrulhando essas 
plantas e defendendo-as contra potenciais herbívoros, como lagartas e percevejos. 
 

Esse tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais pode ser categorizado como: 
 

a) epifitismo. 
b) predação. 
c) colonialismo. 
►d) mutualismo. 
e) parasitismo. 

 
02 - A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas dependem do tipo de vitamina que 

está deficiente. Em um estudo realizado em diferentes populações humanas, foram constatados os seguintes sintomas 
e doenças relacionados a avitaminoses: (1) raquitismo, (2) escorbuto, (3) hemorragias e (4) cegueira noturna. 

 

 Assinale a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma das quatro avitaminoses acima identificadas. 
 

a) (1) – cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. (2) – frutas cítricas como fontes de vitamina C. (3) – peixe 
como fonte de vitamina A. (4) – vegetais com folhas verdes como fontes de vitamina K. 

►b) (1) – peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina D. (2) – frutas cítricas como fontes de vitamina C. (3) –  vegetais 
com folhas verdes como fontes de vitamina K. (4) – abóbora, fígado e cenoura como fontes de vitamina A. 

c) (1) – peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina K. (2) – frutas cítricas como fontes de vitamina A. (3) – vegetais 
com folhas verdes como fontes de vitamina D. (4) – cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina C. 

d) (1) – cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. (2) – peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina K. 
(3) – vegetais com folhas verdes como fontes de vitamina A. (4) – frutas cítricas como fontes de vitamina C. 

e) (1) – vegetais com folhas verdes como fontes de vitamina D. (2) – cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina C. 
(3) – frutas cítricas como fontes de vitamina K. (4) – peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina A. 

 
03 - Um grupo de roedores é separado pelo surgimento de um rio. Ao longo do tempo, os roedores ao norte do rio tornam-se 

brancos, enquanto os roedores ao sul do rio tornam-se castanhos. Nesse caso, é correto afirmar que a seleção natural: 
 

a) gera mutações específicas para os ambientes ao norte e ao sul do rio. 
b) promove a competição entre roedores brancos e castanhos. 
c) aumenta a probabilidade de sobrevivência apenas dos roedores brancos. 
d) promove a cooperação entre roedores brancos e castanhos. 
►e) favorece diferentes fenótipos ao norte e ao sul do rio. 

 
04 - No Brasil, doenças como a febre amarela, o sarampo e a tuberculose são problemas de saúde pública. Com relação a 

essas doenças, assinale a alternativa correta. 
 

a) A febre amarela é uma doença bacteriana e sua transmissão ocorre pela picada de mosquito do gênero Aedes. 
b) Sarampo e tuberculose são doenças provocadas por vírus e transmitidas por gotículas eliminadas por tosse e espirro. 
►c) Febre amarela e sarampo são doenças causadas por vírus, e para ambas a prevenção pode ser realizada por meio de 

vacinação. 
d) A tuberculose é causada pelo vírus de Koch, e a prevenção pode ser feita por meio da vacina tríplice viral. 
e) Tuberculose e sarampo são doenças bacterianas, e para ambas a prevenção pode ser realizada por meio de vacinação. 

 
05 - Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para duas características: 

pelos pretos e longos x pelos brancos e curtos. A geração F1 era constituída por 100% de indivíduos com pelos pretos 
e longos. Considerando que as características de cor e de comprimento dos pelos são condicionadas cada uma por 
um gene e que esses genes têm segregação independente, a proporção esperada entre 240 indivíduos da F2 é: 

 

►a) 135 pelos pretos e longos – 45 pelos pretos e curtos – 45 pelos brancos e longos – 15 pelos brancos e curtos.  
b) 135 pelos pretos e longos – 45 pelos pretos e curtos – 45 pelos brancos e curtos – 15 pelos brancos e longos. 
c) 135 pelos pretos e curtos – 105 pelos brancos e longos. 
d) 180 pelos pretos e longos – 60 pelos brancos e curtos. 
e) 180 pelos pretos e curtos – 60 pelos pretos e longos. 

 
FÍSICA 

 

06 - A distância d entre um satélite GPS e um receptor GPS posicionado na Terra, sendo ambos geoestacionários, vale 
d = 30.000 km. Considere que num dado instante uma onda eletromagnética é emitida pelo satélite GPS em direção ao 
receptor GPS, e que a propagação da onda ocorre em linha reta, com velocidade de módulo constante v = 300.000 km/s. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do intervalo de tempo transcorrido entre os instantes de 
emissão pelo satélite e de recepção pelo receptor GPS, considerando que todas as medições são feitas por um 
referencial inercial. 

 

a) 10 s. 
b) 1 s. 
►c) 0,1 s. 
d) 0,01 ms. 
e) 1 ms.  
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07 - Existem grandezas características de cada área da Física, e suas respectivas unidades são usadas de forma bastante 
comum. Considerando essas unidades, em Eletromagnetismo, ____________ aparece como unidade comum. Em 
Termodinâmica, temos __________. Em Mecânica, temos ___________, e em Ondulatória, ___________. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as unidades que preenchem corretamente as lacunas acima, na ordem em que 
aparecem no texto. 

 

►a) coulomb – kelvin – newton – hertz. 
b) metro – segundo – dioptria – tesla. 
c) joule – metro – volt – grama. 
d) watt – radiano – ampere – pascal. 
e) newton – mol – ohm – candela. 

 
08 - O gráfico ao lado apresenta a frequência 𝒇 de uma onda sonora que se 

propaga num dado meio em função do comprimento de onda 𝝀 dessa 
onda nesse meio. 

 

 Com base nesse gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente 
o módulo da velocidade do som 𝒗  no meio considerado, quando a 
frequência da onda sonora é de 25 Hz. 

 

a) 𝑣  250 m/s. 
b) 𝑣  340 m/s. 
►c) 𝑣  750 m/s. 
d) 𝑣  1000 m/s. 
e) 𝑣  1500 m/s. 

 
09 - A respeito de campos magnéticos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O planeta Terra tem um campo magnético associado a ele. 
2. Correntes elétricas produzem campos magnéticos. 
3. Quando polos de mesmo nome pertencentes a dois ímãs diferentes são aproximados, eles se repelem. 
4. Uma carga elétrica com velocidade nula sob a ação de um campo magnético não sente a ação de nenhuma força 

magnética. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
10 - Um objeto de massa m = 500 g recebe uma certa quantidade de calor Q 

e, com isso, sofre uma variação de temperatura T. A relação entre T 
e Q está representada no gráfico ao lado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor 
específico c desse objeto. 

 

a) c = 20 J/g ꞏ °C.  
b) c = 16 J/g ꞏ °C. 
c) c = 8 J/g ꞏ °C. 
►d) c = 4 J/g ꞏ °C. 
e) c = 2 J/g ꞏ °C. 

 
GEOGRAFIA 

 

11 - O El Niño é um evento de teleconexão oceano-atmosfera caracterizado por anomalias positivas das águas superficiais e 
profundas nas porções central e leste do oceano Pacífico equatorial. As áreas mais fortemente influenciadas são as Américas, 
Ásia e Oceania, regiões essas que margeiam o oceano supracitado, alterando a dinâmica tanto das correntes marítimas quanto 
da circulação atmosférica regional e global. Essa alteração assume dimensões continentais e planetárias à medida que provoca 
desarranjos de toda a ordem em vários climas da Terra. 

 

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Texto, 2007. 
 

 Sobre o El Niño e a dinâmica climática global, é correto afirmar: 
 

a) As anomalias que produzem o El Niño são decorrentes de atividades humanas, principalmente devido às emissões de 
GEE (gases de efeito estufa) provenientes da queima de combustíveis fósseis industriais e veiculares. 

►b) O El Niño é considerado uma variabilidade natural existente há milhares de anos, com relatos históricos de ocorrência nas 
civilizações pré-colombianas, e que pode ter seus efeitos intensificados devido às mudanças climáticas. 

c) O El Niño está associado ao aumento de atividade sísmica no oceano Pacífico equatorial, que emite grande quantidade 
de calor no assoalho oceânico, provocando o aquecimento das águas superficiais. 

d) O El Niño tem relação direta com o aumento do fluxo de raios cósmicos durante os períodos de intensificação da atividade 
solar, permitindo maior entrada desse tipo de radiação em nosso sistema e alterando a dinâmica atmosférica. 

e) O El Niño é o responsável pela existência do clima semiárido no sertão nordestino, principalmente devido ao ramo 
divergente da célula de Walker que ocorre sobre a região.  
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12 - Em mais de 1.100 km na fronteira dos EUA com o México já existe um muro. Ele passa pelos desertos de sedimentos de 
Sonora, onde os cactos crescem como tubos de órgão. Mais a leste, pesadas estruturas de aço em forma de X cortam os 
quilômetros de planície com capim queimado pelo sol, como marcadores de campo de batalha. No Texas, os postes pintados 
de vermelho que formam partes da cerca na fronteira são frios, duros e ásperos ao toque. Em Tijuana, duas cercas – uma 
antiga, outra mais recente – mergulham até o oceano, onde as ondas corroem o metal. 
 

AHMED, A.; MANNY, F.; VILLEGAS, P. Um muro entre nós: a vida na fronteira entre os EUA e o México. Disponível em: 
https://www.uol/noticias/especiais/nyt---fronteira-eua-e-mexico.htm. 

 

Em relação às fronteiras e ao exemplo citado, é correto afirmar: 
 

►a) Apesar de processos de abertura terem propiciado questionamentos das fronteiras dos Estados Nacionais, elas continuam 
como fator forte de separação entre essas unidades políticas. 

b) Com a globalização, a intensificação de discursos de caráter xenofóbico e o aumento da preocupação com segurança 
nacional, problemas de emprego e renda perderam força como justificativas para políticas de fechamento de fronteiras. 

c) O fechamento ou abertura de fronteiras, bem como a sua intensidade, é dependente das políticas globais norteadas pelas 
resoluções da ONU (Organização das Nações Unidas). 

d) A construção do muro separando o México dos EUA é justificada pelos EUA em vista das políticas antiterrorismo postas 
em prática por esse país. 

e) No período contemporâneo, exemplos como o Brexit e as cooperações oriundas da construção dos blocos econômicos 
revelam uma diminuição, em escala global, da tensão entre abertura e fechamento de fronteiras. 

 
13 - “No período de 2009 a 2014, a economia de Cuba apresentou baixo crescimento do PIB e do PIB per capita, além de 

déficit fiscal em quase todos os anos. São evidências de uma profunda crise estrutural ocasionada por deficiências 
internas e influências externas que limitam fortemente o desempenho da economia, o desenvolvimento e a melhora da 
qualidade de vida da população” (RODRÍGUEZ, 2016). Sobre Cuba, levando em consideração os dados apresentados 
e os conhecimentos de geografia, é correto afirmar: 

 

a) A crise mundial iniciada em 2008 estancou o processo de desenvolvimento acelerado que a economia cubana vinha 
alcançando desde 1992, quando o fim da URSS livrou Cuba da interferência soviética. 

b) O baixo ritmo de crescimento do PIB é compensado pelas políticas de distribuição de renda adotadas no país, que 
contribuem para elevar a renda média da população. 

c) A participação popular na elaboração e execução de políticas públicas é um dos fatores estruturais responsáveis pelo 
déficit fiscal persistente, na medida em que pressiona os gastos sociais para cima. 

►d) A crise internacional de 2008, o bloqueio econômico dos EUA e as deficiências do modelo de economia planificada são 
fatores externos e internos que contribuem para o baixo dinamismo econômico. 

e) As altas taxas de crescimento demográfico são um fator interno que contribui para o baixo crescimento do PIB per capita. 
 
14 - Os solos são produto de um longo processo de decomposição das rochas, desencadeado conjuntamente pela ação 

química e física de elementos da dinâmica da natureza. Contudo, com a ocupação humana e o seu consequente uso, 
os solos podem ser submetidos a severos impactos, como a salinização. A principal causa da salinização dos solos é: 

 

a) a compactação causada pelo pisoteio do gado bovino. 
b) o emprego de fertilizantes à base de nitrogênio. 
►c) a irrigação das lavouras em áreas semiáridas. 
d) o desmatamento das matas ciliares. 
e) as queimadas para a renovação das pastagens. 

 
15 - No clima dos grandes centros urbanos, os enormes edifícios, as vastas áreas impermeabilizadas, o asfaltamento de 

ruas e avenidas e a redução das áreas verdes ocasionam a elevação das médias térmicas de tal modo que a área 
central é mais quente que as áreas mais afastadas, como as periferias urbanas e as áreas rurais vizinhas. A 
denominação atribuída a esse fenômeno é: 

 

►a) ilha de calor. 
b) inversão térmica. 
c) efeito estufa. 
d) domo de calor. 
e) smog. 

 
 

HISTÓRIA 
 
16 - No preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lê-se: 
 

“[...] Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que revoltam 
a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos 
do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem [...]”. (grifo nosso) 

 

 A partir dos conhecimentos sobre o contexto histórico dessa declaração, assinale a alternativa que indica os eventos 
históricos em que ocorreram “atos de barbárie” no século XX, antes da publicação desse documento e que tiveram 
impacto na sua elaboração. 

 

a) Primeira Guerra Mundial e limpeza étnica na Iugoslávia. 
►b) Segunda Guerra Mundial e Holocausto. 
c) Guerra Civil Russa e construção da Cortina de Ferro na Europa. 
d) Guerra Civil Espanhola e ataques terroristas da Al-Qaeda nos Estados Unidos. 
e) Guerra Russo-Japonesa e genocídio dos tutsis em Ruanda. 
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17 - Leia o trecho abaixo, escrito por Agostinho de Hipona (354-430) em 410, sobre a devastação de Roma: 
 

Não, irmãos, não nego o que ocorreu em Roma. Coisas horríveis nos são anunciadas: devastação, incêndios, rapinas, mortes 
e tormentos de homens. É verdade. Ouvimos muitos relatos, gememos e muito choramos por tudo isso, não podemos 
consolar-nos ante tantas desgraças que se abateram sobre a cidade. 

 

HIPONA, Agostinho de (Santo Agostinho). Sermão sobre a devastação de Roma. Tradução de Jean Lauand.  
Disponível em: http://www.hottopos.com/mp5/agostinho1.htm. 

 

 Considerando os conhecimentos sobre a história do Império Romano (27 a.C. – 476 d.C.) e as informações do trecho 
acima, assinale a alternativa que situa o contexto histórico em que ocorreram os problemas relatados sobre Roma e a 
sua consequência para o Império, entre os séculos IV e V. 

 

a) Trata-se do contexto das invasões dos povos visigodos, sendo uma das causas do final do Império Romano do Oriente. 
b) Trata-se do contexto dos saques de povos vândalos, sendo uma das causas do final do Sacro Império Romano-Germânico. 
c) Trata-se do contexto das pilhagens de povos ostrogodos, sendo uma das causas do final do Império Bizantino. 
d) Trata-se do contexto das incorporações de povos vikings, sendo uma das causas do final do Sacro Império Romano do 

Oriente. 
►e) Trata-se do contexto das invasões de povos bárbaros, sendo uma das causas do final do Império Romano do Ocidente. 

 
18 - Leia o trecho abaixo, retirado de uma carta escrita entre 830 e 840 pelo aristocrata franco Eginhardo, em favor de 

camponeses: 
 

Ao nosso mui querido amigo, o glorioso conde Hatton, Eginhardo, saudação eterna do Senhor. Um dos vossos servos, de nome 
Huno, veio à igreja dos santos mártires Marcelino e Pedro pedir mercê* pela falta que cometeu contraindo casamento sem o 
vosso consentimento [...]. Vimos, pois, solicitar a vossa bondade para que em nosso favor useis de indulgência em relação a 
este homem, se julgais que a sua falta pode ser perdoada. Desejo-vos boa saúde com a graça do Senhor. 
 

CARTAS de Eginhardo. Tradução de Ricardo da Costa. Extratos de documentos medievais sobre o campesinato (séc. V-XV). 
 Disponível em: https://www.ricardocosta.com/extratos-de-documentos-medievais-sobre-o-campesinato-secs-v-xv#footnoteref19_nuc8key. 

 

*pedir mercê = pedir intercessão 
 

 No extrato acima, encontramos elementos da vida social e econômica do período medieval europeu (Alta Idade Média). 
Esse documento insere-se em qual sistema social, político e econômico predominante nesse contexto? 

 

a) Mercantilismo, caracterizado pela urbanização da economia, pela relação senhorial entre nobres e camponeses e pela 
atuação social e política da Igreja Protestante.  

►b) Feudalismo, caracterizado pela ruralização da economia, pela relação senhorial entre nobres e servos e pela atuação 
social e política da Igreja Católica. 

c) Socialismo, caracterizado pela ruralização da economia, pela relação remunerada entre nobres e servos e pela atuação 
cultural e política da Igreja Cristã. 

d) Mercantilismo, caracterizado pela urbanização da economia, pela relação campesina entre nobres e vassalos e pela 
atuação social e política da Igreja Ortodoxa. 

e) Feudalismo, caracterizado pela urbanização da economia, pela relação agrária entre o clero e os servos e pela atuação 
social e cultural da Igreja Cristã. 

 
19 - Para assegurar a ordem entre os conquistados, os romanos tinham que manter postos avançados e acampamentos militares 

espalhados pelo território imperial. Era preciso alimentar e armar os soldados onde estivessem. 
 

FUNARI, P. P. A. Grécia e Roma. São Paulo: Editora Contexto, 2001, p. 91. 
 

Sobre o exército romano no período imperial, é correto afirmar: 
 

a) Foi decisivo nas conquistas territoriais durante o período republicano, perdendo seu prestígio durante o período imperial. 
b) Permaneceu distante das atividades de manutenção das fronteiras dos territórios. 
c) Deixou de exercer sua influência no governo após as reformas de Augusto. 
►d) Desempenhou diferentes papéis administrativos e econômicos na manutenção do poder imperial. 
e) Era limitado em tamanho, o que se refletiu num papel político secundário. 

 
20 - Em 1632, o matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei (1564-1642) publicou o Diálogo sobre os dois 

principais sistemas do mundo, no qual três personagens, de nomes Sagredo, Salviati e Simplício, debatem sobre a 
cosmologia copernicana e a cosmologia aristotélica. Ainda no mesmo ano, Galileu foi intimado a comparecer à 
Congregação do Santo Ofício em Roma, acusado de defender as ideias de Copérnico, consideradas heréticas pela Igreja. 

 

Considerando o contexto histórico do processo e da condenação de Galileu Galilei pela Inquisição de Roma, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) A Inquisição proibiu os livros de Nicolau Copérnico, relacionando-os no Index Librorum Prohibitorum, por divulgarem a 
heresia protestante. 

b) Os inquisidores descobriram, nos diálogos entre as personagens do livro de Galileu Galilei, passagens em defesa da magia 
como uma forma legítima de conhecimento do mundo natural, motivo para proibição do livro. 

c) Após o Concílio de Trento, os doutores da Igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação e diálogo com os 
filósofos naturalistas e matemáticos, com a finalidade de controlar o conhecimento da Natureza. 

d) O livro de Galileu Galilei foi motivo de escândalo e condenação, por submeter a teologia à filosofia natural, questionando 
os dogmas religiosos e a verdade revelada pelas Escrituras.  

►e) O processo contra Galileu foi além de uma admoestação, ordenando que abjurasse da teoria heliocentrista defendida por 
Copérnico e não a divulgasse e nem a ensinasse. 
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LÍNGUA PORTUGUESA (como língua estrangeira)  
 

21 - Considere a imagem a seguir: 
 

 
 

FERRAZ, A.; PINHEIRO, I. M. Samba!: curso de língua portuguesa para estrangeiros. Belo Horizonte: Autêntica, 2020. p. 46. 
 

A respeito da imagem, é correto afirmar: 
 

a) Trata-se de uma notícia que afirma que todo mundo está usando chinelos ao invés de tênis. 
b) É uma campanha que obriga todo mundo a usar chinelos da marca Havaianas. 
c) É uma propaganda da cidade de Curitiba. 
d) É um outdoor para a prevenção de acidentes de trânsito. 
►e) É uma propaganda que sugere a compra dos chinelos da marca Havaianas. 

 
22 - Considere o conto a seguir: 
 

LOUCO SENTADO NO MURO 
 

Era noite escura. Um carro vinha passando na frente de um hospício. De repente, o pneu furou. Descendo do carro, o 
motorista abriu o porta-malas e pegou o pneu reserva. Depois, com o macaco, tirou o pneu furado e colocou os parafusos 
numa latinha. Quando colocava o pneu reserva na roda, passou um automóvel em alta velocidade atirando a latinha longe. 

O sujeito ficou parado um tempão procurando os parafusos, mas não achou nada. Desanimado, sentou-se na calçada 
sem saber o que fazer. Sem os parafusos, como iria prender o pneu? O pior: uma garoinha fria e fina começava a cair. Estava 
assim quando escutou o barulhinho. 

– Psiu, moço. 
Era um louco sentado no alto do muro do hospício. Vestia um pijama listrado, tinha uns óculos desenhados no rosto e um 

penico enterrado na cabeça. 
– Furou o pneu aí? 
O homem do carro não queria puxar conversa, mas, por educação, achou melhor responder: 
– Furou, e o pior é que os parafusos sumiram. 
O louco coçou a orelha com um espanador. 
– Mas isso é muito simples! 
– Lá vem besteira – pensou o homem. 
– Primeiro – explicou o louco – o senhor tira um parafuso de cada pneu; depois prende o pneu novo com os três parafusos. 

Com um parafuso a menos em cada roda, dá para andar muito bem. Amanhã, logo cedo, o senhor procura uma loja, compra 
um jogo de parafusos novos e o assunto está resolvido. 

O homem ficou admirado. A ideia era muito boa. Em pouco tempo, o carro estava pronto pra continuar a viagem. 
Antes de partir, agradecido, o homem do carro quis saber: 
– Desculpe a pergunta, mas... você não é louco? 
– Sou – respondeu o outro, picando uma nota de cinco reais com a tesoura. 
– Como conseguiu ter uma ideia tão boa?  
O louco sorriu: 
– Sou louco, mas não sou burro! 

 
AZEVEDO, R. O louco em cima do muro. Ler: culturas brasileiras, Taquara, ano 9, n. 2, p. 5, 2011. Disponível em: 

http://www2.faccat.br/portal/sites/default/files/ckeditorfiles/fasciculo_2_2011.pdf. 
 

A partir da leitura do conto, é possível afirmar que: 
 

►a) “Garoinha fina” é sinônimo de “chuva fraca”. 
b) A palavra “macaco” significa, no texto, um animal mamífero brasileiro. 
c) O louco do conto se define também como uma pessoa burra. 
d) O que faz o motorista parar o carro é o fato de três pneus do automóvel estarem furados. 
e) O motorista gosta de conversar com pessoas loucas.   
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23 - Considere o seguinte cartaz: 
 

 
 

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/saiba-qual-a-forma-correta-de-tomar-remedios- 
garantir-efeito-esperado-18509136.html. Adaptado. 

 

Considerando as informações apresentadas no cartaz, assinale a alternativa correta. 
 

a) O verbo “passar”, no ponto 7 do cartaz, tem o mesmo sentido do verbo “inalar”. 
b) “Pingar” é um sinônimo para o verbo “dissolver” no ponto 2 do cartaz. 
►c) Os verbos “tomar” e “ingerir” possuem o mesmo significado ao longo do texto. 
d) “Não parta” os medicamentos, no ponto 5, significa o mesmo que “não compartilhe”. 
e) Segundo o ponto 7, ao passar um creme na pele é preciso esperar 30 minutos para que ele não manche a roupa. 
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24 - Considere o seguinte poema: 
 

Letra mágica 
 

Que pode fazer você 
pra o elefante 

tão deselegante 
ficar elegante? 

Ora troque o f por g! 
 

Mas se trocar, no rato, 
o r por g, 

transforma-o você 
(veja que perigo!) 

no seu pior inimigo: 
o gato. 

 
PAES, J. P. Letra mágica. In: PAES, J. P. Poemas para brincar. São Paulo: Ática, 2011. 

 

Com base no poema “Letra Mágica” e nos conhecimentos de português brasileiro, é correto afirmar: 
 

a) O poema afirma que a troca das letras R por G transforma o rato no inimigo do elefante. 
b) É possível trocar a letra mágica G de “gato” por V e obter a palavra “vato”, significando em português um outro animal. 
c) Ao trocar a letra mágica R de “rato” por F, o resultado é um outro inimigo do “rato”, o “fato”. 
►d) Em “avião”, se acrescentarmos no início da palavra a letra mágica G, esse meio de transporte se transformará em um 

outro animal da fauna brasileira, o “gavião”. 
e) Na palavra “ouro”, se acrescentarmos no início a letra mágica T, ela vira “touro”, sendo que ambas (“ouro” e “touro”) são 

palavras possíveis do português brasileiro e se referem a animais. 
 
25 - Leia a letra da música “A Minha Menina”: 
 

A Minha Menina 
 

Ela é minha menina 
E eu sou o menino dela 

Ela é o meu amor 
E eu sou o amor todinho dela 
A lua prateada se escondeu 
E o sol dourado apareceu 
Amanheceu um lindo dia 

Cheirando a alegria 
Pois eu sonhei 

E acordei pensando nela 
 

Pois ela é minha menina 
E eu sou o menino dela 

Ela é o meu amor 
E eu sou o amor todinho dela 

A roseira já deu rosas 
E a rosa que eu ganhei foi ela 

Por ela eu ponho meu coração 
Na frente da razão 

E vou dizer 
Pra todo mundo 

Como gosto dela [...] 
 

A MINHA menina. Intérprete: Os Mutantes. Compositor: Jorge Ben Jor. In: OS MUTANTES. Intérprete: Os Mutantes. [S.I.]: Polydor, 1968.  
1 disco de vinil, lado A, faixa 2. 

 

A respeito dessa letra, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No quarto verso da primeira estrofe, “todinho” é o diminutivo da palavra “todo” e foi usado dessa maneira porque a pessoa 
que fala é pequena, de baixa estatura. 

2. A palavra “dela” utilizada, por exemplo, no segundo e quarto versos da primeira estrofe, exerce a função de pronome 
possessivo de terceira pessoa, nesse caso significando o que “a menina” (ela) possui. 

3. Na segunda estrofe, a frase “por ela eu ponho meu coração na frente da razão” foi utilizada para expressar que a 
pessoa prefere seguir seus sentimentos e não raciocinar a esse respeito. 

4. “Pra”, no décimo verso da segunda estrofe, é a contração de “para”. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.   
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MATEMÁTICA 
 
26 - Uma piscina usada em competições de natação possui as seguintes medidas: 50 metros de extensão, 25 metros de 

largura e 3 metros de profundidade. Supondo que essa piscina tenha o formato de um paralelepípedo retângulo, qual 
dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade máxima de água que essa piscina pode conter? 

 

a) 37.500 litros. 
b) 375.000 litros. 
►c) 3.750.000 litros. 
d) 37.500.000 litros. 
e) 375.000.000 litros. 

 
27 - Rafaela e Henrique participaram de uma atividade voluntária que consistiu na pintura da fachada de uma instituição 

de caridade. No final do dia, restaram duas latas de tinta idênticas (de mesmo tamanho e cor). Uma dessas latas estava 
cheia de tinta até a metade de sua capacidade e a outra estava cheia de tinta até 3/4 de sua capacidade. Ambos 
decidiram juntar esse excedente e dividir em duas partes iguais, a serem armazenadas nessas mesmas latas. A fração 
que representa o volume de tinta em cada uma das latas, em relação à sua capacidade, após essa divisão, é: 

 

a) 1/3. 
b) 4/3. 
c) 5/2. 
d) 5/6. 
►e) 5/8. 

 
28 - O gráfico ao lado representa o consumo de bateria de um 

celular entre as 10h e as 16h de um determinado dia. 
Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a 
bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria atingiu 
10%? 

 

a) 18h. 
►b) 19h. 
c) 20h. 
d) 21h. 
e) 22h. 

 
 
 
 
 
29 - O preço de uma garrafa de água em um determinado supermercado é R$ 1,60. Além disso, a cada conjunto de 5 garrafas 

compradas, o cliente ganha uma extra, ou seja, leva 6 garrafas pelo preço de 5. De acordo com essas informações, 
qual é o maior número de garrafas que um cliente pode levar gastando no máximo R$ 30,00? 

 
a) 15 garrafas. 
b) 18 garrafas. 
c) 20 garrafas. 
►d) 21 garrafas. 
e) 23 garrafas. 

 
30 - Uma adaptação do Teorema do Macaco afirma que um macaco digitando aleatoriamente num teclado de computador, 

mais cedo ou mais tarde escreverá a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Imagine que um macaco digite sequências 
aleatórias de 3 letras em um teclado que tem apenas as seguintes letras: S, E, R, T, O. Qual é a probabilidade de esse 
macaco escrever a palavra “SER” na primeira tentativa? 

 

a) 1/225. 
►b) 1/125.  
c) 1/75. 
d) 1/15. 
e) 1/5. 

 
QUÍMICA 

 
31 - Um certo metal (M), de massa molar igual a 48 g mol–1, forma um sal de cloreto bastante reativo, que em água sofre 

hidrólise e produz o óxido desse metal. Verificou-se que na composição de 80 g do óxido, 48 g correspondem à massa 
apenas do metal. 

 

(Dado: massa molar do oxigênio igual a 16 g mol–1) 
 

A fórmula mínima desse óxido é: 
 

a) MO. 
►b) MO2. 
c) M2O. 
d) M2O3. 
e) M3O4. 
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32 - Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio 
adrenalina, que, a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da 
pressão arterial e da contração ou relaxamento de músculos, prepara o organismo 
para a fuga ou para a defesa. 

 

(Dados: M (g mol–1): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16) 
 

Qual é o valor da massa molar (em g mol-1) desse composto? 
 

a) 169. 
b) 174. 
c) 177. 
►d) 183. 
e) 187. 

 
 
33 - A qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de 

cadeia linear têm baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos 
ramificados são de melhor qualidade, uma vez que têm mais hidrogênios em carbonos 
primários e as ligações C-H requerem mais energia que ligações C-C para serem rompidas. 
Assim, a combustão dos hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o 
que reduz os ruídos do motor. O isoctano é um alcano ramificado que foi definido como 
referência, e ao seu grau de octanagem foi atribuído o valor 100. A fórmula estrutural (forma 
de bastão) do isoctano é mostrada ao lado. 

 

Qual é o nome oficial IUPAC desse alcano? 
 

►a) 2,2,4-trimetilpentano. 
b) 2-metil-4-terc-butil-pentano. 
c) 1,1,1,3,3-pentametilpropano. 
d) 1-metil-1,3-di-isopropilpropano. 
e) 1,1,1-trimetil-4,4-dimetil-pentano. 

 
34 - O desenho a seguir ilustra como ocorre uma transformação química em que a espécie A (esferas cinzas) reage com a 

espécie B (esferas pretas), de modo a formar uma nova substância. 
 

 

Qual é a equação química que descreve de maneira correta a reação que está esquematizada no desenho? 
 

►a) A2 + B → A2B 
b) A2 + 4B → 2AB2 
c) 2A + B4 → 2AB2 
d) A + B2 → AB2 
e) A4 + B4 → 4AB 

 
35 - A frase “Quando estou com a água, não guardo mágoa. Explodo de emoção” descreve a maneira altamente energética 

com que o sódio metálico reage com a água, conforme equação a seguir: 
 

a Na(s) + b H2O(l) c NaOH(aq) + d H2(g) 

Na equação balanceada, os valores dos coeficientes estequiométricos a, b, c e d são, respectivamente: 
 

a) 1 – 1 – 1 – 2. 
b) 1 – 2 – 1 – 2. 
c) 1 – 2 – 2 – 2. 
d) 2 – 1 – 2 – 1. 
►e) 2 – 2 – 2 – 1. 

 

 

 


