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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 1  

Menina, eu queria te compor 
Em verso, 
Cantar os desconcertantes 
Mistérios 
Que brincam em ti, 
Mas teus contornos me 
Escapolem. 
Menina, meu poema primeiro, 
Cuida de mim. 

(Poema "Menina" de Conceição Evaristo, no livro Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte: Nandyala, 2008) 

Conceição Evaristo, em seu poema "Menina", ao refletir sobre a confecção do texto poético, admite 

A  a incapacidade de a literatura alcançar a complexidade real da figura da menina por intermédio da palavra. 

B  a sua insuficiência como artista em alcançar poeticamente a representação exata da receptora da mensagem. 

C  a sua falta de conhecimento acerca do objeto, o que a impede de escrever um poema sobre ele. 

D  a ausência de recursos expressivos da arte literária que abarquem a profundidade da matéria a ser representada. 

E  a carência do artista na hora de escrever, o que o faz necessitar sempre do auxílio da inspiração e da criatividade.  

QUESTÃO 2  
Texto I 

 
(Disponível em <suburbanodigital.blogspot.com>) 

Texto II 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
(…) 
Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberto ao peito, 
– Pés descalços, braços nus – 
Correndo pelas campinas 
A roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 

(Poema “Meus oito anos” de Casimiro de Abreu) 

Vocabulário:  

Fagueiro: que afaga, meigo, carinhoso. 
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Os textos I e II valem-se de linguagens distintas para abordar a temática da infância. Acerca do conteúdo dos textos, pode-se 
afirmar que eles divergem entre si principalmente por apresentarem a criança 

A  em contextos sociais diferentes devido às escolhas diferentes de cada um. 

B  com desejos e anseios semelhantes, com a mesma oportunidade de realizá-los. 

C  de modo idealizado a ponto de criar duas realidades pouco frequentes no cotidiano. 

D  realizando atividades que possuem impactos discrepantes em sua formação pessoal. 

E  subordinada ao trabalho no campo, o que gera sentimentos opostos. 

QUESTÃO 3  
No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 
(Poema “No meio do caminho” de Carlos Drummond de Andrade) 

A repetição, dentro de um texto literário, produz um efeito específico de sentido. Ao reiterar a mesma ideia no poema "No 
meio do caminho", Carlos Drummond de Andrade 

A  aborda as adversidades como componentes sempre presentes no processo formador do ser humano. 

B  enfoca na vida dos trabalhadores rurais, que sempre enfrentam problemas na colheita de alimentos. 

C  critica a sociedade de consumo ao escancarar a produção excessiva de mercadorias no mundo moderno. 

D  apresenta uma vida pessoal imersa em sofrimentos internos e em problemáticas familiares. 

E  desenvolve um jogo de palavras com o intuito de prender a atenção do leitor em um labirinto linguístico. 

QUESTÃO 4  
— Mas o que pretendes fazer agora? 

— Morrer. 

— Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estêvão. Não se morre por tão pouco… 

— Morre-se. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo, e o meu coração é pusilânime; por mais 

aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah… tu não sabes o que isto é? 

— Sei: um namoro gorado… 

— Luís! 

— … E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano. 
(A mão e a luva, romance de Machado de Assis) 

Vocabulário 

Pusilânime: covarde, medroso; 

Gorado: impedido, fracassado. 

No trecho em questão do romance A mão e a luva, de Machado de Assis, Estevão e Luís apresentam concepções distintas 
sobre a vida. No diálogo apresentado, prevalece uma visão 

A  racional acerca das relações interpessoais baseadas na harmonia de sentimentos. 

B  ideal dos relacionamentos amorosos, uma vez que o amor se torna incompreensível. 

C  real do amor, a qual surge a partir da experiência e da racionalização do sentimento. 

D  deturpada da realidade, que se baseia mais nas causas que nos efeitos das decepções. 

E  falsa sobre a sociedade composta por relações superficiais motivadas pelo interesse. 

QUESTÃO 5  
Texto I 

Fiz uma breve avaliação de posses e cheguei à conclusão espantada de que a única coisa que temos que ainda não nos foi tirada: o 

próprio nome [...] Essa identidade me leva a algum caminho? Que faço de mim? 
(Um Sopro de Vida, romance de Clarice Lispector) 
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Texto II 

em mim 
eu vejo o outro 
e outro 
e outro 
enfim dezenas 
trens passando 
vagões cheios de gente 
centenas 
 
o outro 
que há em mim 
é você 
você 
e você 
 
assim como 
eu estou em você 
eu estou nele 
em nós 
e só quando 
estamos em nós 
estamos em paz 
mesmo que estejamos a sós 

(Poema “Contranarciso” de Paulo Leminski) 

 

Os textos I e II abordam a construção da identidade baseados em perspectivas 

A  similares, uma vez que partem da formação do indivíduo a partir da coletividade. 

B  idênticas, pois refletem com resignação acerca da posição do eu no mundo. 

C  distintas, na medida em que contrastam no que tange a origem de cada ser humano. 

D  próximas, visto que consideram o homem como produto dos fatores externos. 

E  antagônicas, porque se diferem na concepção do ser em contato com a sociedade. 

QUESTÃO 6  
Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco pessoas, conquanto as 

notícias dissessem trinta e três (anos de Cristo), no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. 
(Machado de Assis. Bons dias!. Crônicas escolhidas, 2013.) 

No contexto em que se inserem, as orações sublinhadas expressam, respectivamente, ideia de 

A  condição e comparação. 

B  condição e finalidade. 

C  consequência e comparação. 

D  concessão e finalidade. 

E  concessão e consequência. 

QUESTÃO 7  

 

Funções da linguagem são recursos de ênfase 
que atuam segundo a intenção do produtor da 
mensagem, cada qual abordando um diferente 
elemento da comunicação. De acordo com a 
ideia acerca das funções da linguagem e com o 
foco expresso por cada uma, nota-se que o 
elemento do processo comunicativo em 
evidência, na mensagem transmitida pelo 
anúncio, é 

A  a língua. 

B  o emissor. 

C  o assunto. 

D  a mensagem. 

E  o destinatário. 
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Texto para as questões 8 e 9. 

Ausência 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta na ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, 

que rio e danço e invento exclamações alegres, 

porque a ausência, essa ausência assimilada, 

ninguém a rouba mais de mim. 
(Carlos Drummond de Andrade. Corpo, 2015.) 

QUESTÃO 8  
As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer modificação na forma. A este processo de enriquecimento vocabular pela 

mudança de classe das palavras dá-se o nome de “derivação imprópria”. 
(Celso Cunha. Gramática do português contemporâneo, 2013. Adaptado.) 

No contexto do poema “Ausência”, observa-se um exemplo de derivação imprópria no verso 

A  “Hoje não a lastimo.” 

B  “A ausência é um estar em mim.” 

C  “que rio e danço e invento exclamações alegres,” 

D  “ninguém a rouba mais de mim.” 

E  “Por muito tempo achei que a ausência é falta.” 

QUESTÃO 9  
Os três pronomes “a” destacados no poema referem-se, respectivamente, a 

A  ausência, falta, ausência. 

B  ausência, ausência, falta. 

C  falta, ausência, ausência. 

D  falta, falta, ausência.  

E  falta, ausência, falta. 

QUESTÃO 10  
A modernidade se construiu a partir do Renascimento à luz da famosa asserção do filósofo italiano Pico della Mirandola em seu 

Discurso sobre a dignidade do homem (1486), segundo o qual fomos criados livres e com o poder de escolher o que desejamos ser. 

Diferentemente dos outros seres, o homem pode constituir a própria face e transitar pelos caminhos mais elevados, ou degenerar até o nível 

inferior das bestas. 

Para Pico della Mirandola, o homem é um ser autoconstruído, e, por isso, não podemos atribuir a forças transcendentes nem os 

sucessos nem os fracassos. A liberdade para forjar sua própria natureza é um dom que implica riscos. Se com frequência preferimos olhar 

apenas para a força de uma vontade, que decidiu explorar o mundo com as ferramentas da razão, desde a era do Barroco sabemos que o real 

comporta um lado escuro, que não pode ser simplesmente esquecido. Ao lado do racionalismo triunfante, sempre houve um grito de alerta 

quanto às trevas que rondavam as sociedades modernas. O século XX viu essas trevas ocuparem o centro da cena mundial e enterrou para 

sempre a ideia de que o progresso da civilização iria nos livrar de nossas fraquezas e defeitos. 

O século da técnica e dos avanços espetaculares da ciência foi também o século dos massacres e do aparecimento da morte em escala 

industrial. Tudo se passa como se a partir de agora não pudéssemos mais esquecer da besta, que Pico della Mirandola via como uma das 

possibilidades de nossa natureza. O monstro, que rondava a razão, e que por tanto tempo pareceu poder ser por ela derrotado, aproveitou-

se de muitas de suas conquistas para criar uma nova identidade, que nos obriga a conviver com a barbárie no seio mesmo de sociedades que 

tanto contribuíram para criar a imagem iluminada do Ocidente. 
(Adauto Novaes (org.). Mutações, 2008. Adaptado.) 

Está empregado em sentido figurado o termo que qualifica o substantivo na expressão 

A  “sociedades modernas” (2º parágrafo). 

B  “lado escuro” (2º parágrafo). 

C  “escala industrial” (3º parágrafo). 

D  “famosa asserção” (1º parágrafo). 

E  “forças transcendentes” (2º parágrafo). 
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MATEMÁTICA 
QUESTÃO 1  

Se  ( ) ( ) ( )
23 032 2 2x=− − − + −   e  ( )

( )
( ) ( )( )

( )32 2 232 8 2 ,y
−− −

= − ⋅ − − −  então       

x y−  é 

A  divisível por 3. 

B  múltiplo de 4. 

C  quadrado perfeito. 

D  cubo perfeito. 

E  múltiplo de 5. 

QUESTÃO 2  
Sejam x e y inteiros não negativos, com x y< . Definimos x y∗ como a soma dos 

quadrados dos números compreendidos entre x e y , incluindo x e y . 

Por exemplo, 2 2 2 24 7 4 5 6 7 126.∗ = + + + =   

O valor de  ( )4 2 6 9∗ −  é igual a 

A  1.  

B  2. 

C  3. 

D  4. 

E  5. 

QUESTÃO 3  
Ao utilizar uma calculadora para dividir o número real � por 40, distraidamente, 

Rildo digitou errado e, esquecendo o zero, dividiu por 4. Dessa forma, 

encontrou um valor 18,9 unidades a mais que o esperado. Assim, a soma dos 

algarismos de � é igual a 

A  7. 

B  8. 

C  10. 

D  12. 

E  15. 

QUESTÃO 4  
Uma reta paralela ao lado ������ de um triângulo ��� determina um ponto 

D AB∈  e um ponto .E AC∈  Sabendo que, em centímetro, AD x= ,  2,DB x= +  

2 5AE x= −  e �� =  18, é correto afirmar que a medida do lado ������ desse 

triângulo, em centímetro, é igual a 

A  35. 

B  33. 

C  30. 

D  28. 

E  25. 

  

RASCUNHO 
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QUESTÃO 5  
Em 2019, os estudantes do 9o ano da Escola Todo Mundo Feliz organizaram 
uma festa de encerramento do ano letivo, e cada um deveria contribuir com 
R$ 120,00 para as despesas. Como 10 estudantes deixaram a escola antes da 
arrecadação e as despesas permaneceram as mesmas, cada um dos estudantes 
restantes teria de pagar R$ 24,00 a mais. No entanto, o professor de 
Matemática, para ajudar, colaborou com R$ 660,00. Quanto pagou cada um dos 
estudantes restantes?  

A  R$ 109,80  

B  R$ 122,40  

C  R$ 130,80  

D  R$ 136,00  

E  R$ 144,00 

QUESTÃO 6  
Em ℝ, o número de elementos do conjunto solução da equação 

( )
22 8 64 0y + − =  é igual a 

A  4.  

B  3. 

C  2. 

D  1. 

E  0. 

QUESTÃO 7  
É possível, escrever �7 + √24 como uma soma de radicais simples da 
forma √� + √�, em que em que � e � são números racionais positivos. Nessas 
condições, o valor de � + � é igual a 

A  6. 

B  7. 

C  17. 

D  31. 

E  168. 

QUESTÃO 8  
No triângulo ��� da figura, a medida do ângulo ���� é igual a 90°,  � ∈ ������, � ∈
������ e .E BC∈   

 

A

B

C
D

E
F

 
 

Se �� = 8,2 cm e �� = 4,5 cm, a área do retângulo ����, em cm�, é igual a 

 
A  6,08. 

B  12,70. 

C  18,45. 

D  25,40. 

E  36,90.  

RASCUNHO 
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QUESTÃO 9  
A direção de um parque aquático verificou que, com o ingresso a R$ 90,00, 300 pessoas frequentam o parque no fim de 
semana e que, para cada redução de R$ 10,00 no preço do ingresso, o público aumenta em 100 frequentadores. Assim, o valor 
do ingresso no fim de semana, para que a receita na bilheteria seja máxima, deve ser igual a 

A  R$ 60,00.  

B  R$ 70,00.  

C  R$ 75,00.  

D  R$ 80,00.  

E  R$ 90,00. 

QUESTÃO 10  
Seja � uma função de  em ,ℝ ℝ  tal que ( ) ,f x ax b= + com ,   .a b ∈ ℝ  Se ( )2 7f =  e 

1
2,

4
f
 − =−  

 então 
1

3
f
    

 é igual a 

A  
2

.
3
−   

B  
1

.
3

 

C  
2

.
3

 

D  3.  

E  4. 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
QUESTÃO 1  

A enguia-elétrica, mais conhecida no Brasil como poraquê, é nativa da região amazônica. Podendo pesar até 30 kg e medindo até 3 
metros, ela tem uma forma de serpente, mas, apesar do nome “enguia”, ela é um tipo bizarro de peixe, da ordem dos Gymnotiformes. Da 
mesma forma que outras espécies de peixe, elas evoluíram para uma forma semelhante a uma enguia, devido à vantagem que o corpo discreto 
lhes confere em caçadas. 

Disponível em: https://hypescience.com/10-parentescos-surpreendentes-entre-animais. Acesso em: 20 ago. 2001. 

 
Disponível em: https://br.images.search.yahoo.com. Acesso em: 20 ago. 2021. 

 
Disponível em: https://absolutelyfish.com. Acesso em: 20 ago. 2001. 

As figuras mostram um poraquê e uma enguia marinha, peixes que apresentam características semelhantes e vivem em 
ambientes diferentes. 
Considerando as características “formato do corpo” e “ausência de nadadeiras”, analise as afirmações. 

I. A característica que torna o corpo das enguias alongado pode ter ocorrido devido a adaptações às mudanças 
ambientais, por meio da seleção natural. 

II. As semelhanças entre eles confirmam, obrigatoriamente, a evolução desses animais de espécies diferentes, 
oriundos de um ancestral comum. 

III. A característica “ausência de nadadeiras” ocorreu devido a adaptações às mudanças ambientais, por meio do 
desuso dessas estruturas. 

IV. As semelhanças entre eles quanto à característica “formato do corpo” explicam o motivo de esses dois animais 
pertencerem, comprovadamente, ao mesmo reino. 

Está(ão) correta(s) apenas 

A  1 afirmação. 

B  2 afirmações. 

C  3 afirmações. 

D  todas. 

E  nenhuma afirmação. 
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QUESTÃO 2  
O eritrismo é uma condição genética, similar ao albinismo, em que ocorre uma pigmentação avermelhada/rosada em pelos, pele, 

penas ou ovos. Ele tem sido relatado em coelhos, aves, golfinhos e insetos. 
Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/significado. Acesso em: 20 ago. 2021. 

 
Disponível em: http://oaltooforteeomoyle.blogspot.com. Acesso em: 20 ago. 2021. 

Esse tipo de animal raramente é encontrado na natureza porque 

A  a mutação reduz a variabilidade genética na população de lacraias, o que prejudica a seleção natural de indivíduos 
cor-de-rosa. 

B  destaca-se visualmente e é mais facilmente encontrado e predado, enquanto outros indivíduos da mesma espécie se 
camuflam na natureza. 

C  é muito menos evoluído que outros indivíduos da mesma espécie e, por isso, sobrevive, por pouco tempo, na natureza. 

D  concorre por alimento com outras lacraias, que são mais eficientes, por terem uma coloração semelhante ao meio 
ambiente. 

E  outras lacraias da mesma espécie são mais numerosas na natureza e, portanto, se reproduzem e deixam muito mais 
descendentes. 

QUESTÃO 3  
Insetos e resistência a inseticidas 

Imagine um milharal atacado por uma determinada espécie de inseto. Para combater os insetos, um agricultor aplicou um inseticida e 
verificou que obteve grande “sucesso”: os insetos praticamente desapareceram do milharal. Novos milharais foram sendo desenvolvidos todo 
ano no mesmo local e o inseticida também foi usado em cada um deles, até que, algum tempo depois, o agricultor observou que o inseticida 
já não apresentava, praticamente, mais nenhum efeito sobre os insetos. 

BARROS, C.; PAULINO, R.W. Ciências – Os seres vivos. Ed. Ática, 2007. (Adaptado). 

O uso frequente de inseticida resulta, muitas vezes, em populações de insetos resistentes a ele. Considerando o texto, julgue 
as afirmações. 

(02) As populações atuais de insetos são constituídas de organismos resistentes a inseticidas e de outros não resistentes. 

(04) A resistência a inseticidas é uma resposta desenvolvida apenas em populações submetidas ao uso deles. 

(08) Os insetos que atacavam o milharal foram selecionados pelo uso do inseticida. 

(12) A interrupção no uso do inseticida no milharal induz à perda imediata da resistência desenvolvida pelos insetos. 

O somatório das afirmações corretas equivale ao número 

A  12. 

B  14. 

C  10. 

D  20. 

E  22. 

QUESTÃO 4  
Em Genética, uma expressão bastante conhecida é 

“O fenótipo é o genótipo mais a ação do ambiente”. 

Assinale a afirmação que explica corretamente essa expressão. 

A  O genótipo do indivíduo é o resultado do fenótipo alterado pelo ambiente. 

B  O fenótipo do indivíduo é o resultado da expressão do genótipo dele e da influência do meio ambiente sobre ele. 

C  O fenótipo do indivíduo é a expressividade do genótipo não influenciado por qualquer ambiente. 

D  O fenótipo do indivíduo é invariável e resulta na expressão do genótipo dele em qualquer ambiente. 

E  O genótipo do indivíduo pode variar de acordo com a manifestação do fenótipo e a interação do ambiente. 
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QUESTÃO 5  
A comparação da hipótese de dominância e recessividade nos vários experimentos efetuados por Mendel levou, mais tarde, 
à formulação da 1ª Lei de Mendel. Sobre esse assunto, as afirmações em C (certa) ou E (errada). 

 Cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. 

 Os fatores de Mendel eram, na verdade, os genes, grandes pedaços de moléculas de DNA localizados nos cromossomos. 

 A primeira Lei de Mendel explica a manifestação de todas as características dos seres vivos, como pigmentação da 
pele, tipo de cabelo, albinismo, entre outros. 

 Genes são uma determinada sequência de bases nitrogenadas (adenina, citosina, guanina, timina e uracila). 

Assinale a opção correspondente. 

A  C-C-E-C 

B  C-E-C-C 

C  C-C-E-E 

D  E-C-E-E 

E  E-E-C-C 

QUESTÃO 6  
(UFPI – adaptada) O heredograma a seguir representa a herança de fenótipo de uma determinada anomalia na espécie 
humana. 

 
Com base no heredograma, marque a opção correta. 

A  Os indivíduos II-3 e II-4 são homozigotos, pois dão origem a dois indivíduos normais. 

B  Os indivíduos III-1 e III-2 são, certamente, heterozigotos. 

C  Os indivíduos I-1 e I-4 são homozigotos dominantes. 

D  Os indivíduos II-3 e II-4 são heterozigotos, pois tiveram filhos com genótipo recessivo. 

E  Os indivíduos II-2 e II-5 são, certamente, heterozigotos, pois apresentam o mesmo genótipo. 

QUESTÃO 7  
A fluoretação é a adição controlada de um composto de flúor à água de abastecimento público com a finalidade de elevar a 

concentração dele a um teor predeterminado e, dessa forma, atuar no controle da cárie dentária. A fluoretação da água de abastecimento 
público representa uma das principais e mais importantes medidas de saúde pública, e pode ser considerada como o método de controle de 
cárie dentária mais efetivo, quando considerada a abrangência coletiva. [...] O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos admite que o poder preventivo da água fluoretada é de 40% a 70% em crianças, dependendo do índice de prevalência de cárie, e reduz, 
também, entre 40% e 60%, a perda de dentes em adultos. Dentre os vários compostos fluoretados que podem ser usados nesse processo, um 
possível sal capaz de ser dissolvido em água é o fluoreto de sódio, de fórmula química NaF. 

Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/YhvQKg7yNkYxqkkGyg4rNLz/?lang=pt. Acesso em: 11 ago. 2021. (Adaptado). 

Em um teste preliminar, caso uma estação decida inserir uma quantidade de fluoreto de sódio em uma alíquota de 50 �  de 
água não tratada inicialmente e que caso o volume medido de sal após a dissolução na água seja desprezível, assinale a opção 
que contém a massa aproximada, em !"#"$%&!&', de fluoreto de sódio adicionada a essa alíquota, para que a solução final 
apresente densidade igual a 1,15 (

)*
. Considere, caso necessário, a densidade da água na alíquota igual a 1,0 g/cm³. 

A  0,075 

B  0,75 

C  7,5 

D  750,0 

E  7500,0 
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QUESTÃO 8  
Se você nunca ouviu falar de óleos essenciais, certamente já sentiu o cheiro de alguns deles: no perfume que está usando, no aroma 

daquela comidinha e até no produto de limpeza que deixa a casa cheirosa. Estes óleos são substâncias extremamente concentradas e com 
capacidade de se evaporar em temperatura ambiente. São extraídos a partir de flores, frutos, sementes, folhas, raízes e outras partes das 
plantas por diferentes métodos. Mas as técnicas para a extração desses óleos essenciais, apesar de já dominadas há mais de 5 mil anos, não 
são tão simples. [...] Dentre elas, destaca-se a técnica de extração líquido-líquido, que usa solventes, como benzeno, tolueno, entre outros, 
para a extração do óleo. Entretanto, os produtos nem sempre podem ser utilizados na indústria alimentícia, por exemplo. 

Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-agrarias/etanol-e-eficiente-como-solvente-na-extracao-de-oleos-essenciais/. Acesso em: 11 ago. 2021. (Adaptado). 

No processo citado, sabe-se que os componentes de interesse (óleos essenciais) precisam ser adicionados a dois solventes 
que tenham propriedades distintas e que, preferencialmente, um solvente seja capaz de extrair uma quantidade maior desses 
componentes do que o outro.  

Sabendo disso, assinale a opção que indica uma vidraria adequada para fazer a separação desses solventes, após a dissolução 
completa dos óleos essenciais. 

A  Funil de separação. 

B  Balão volumétrico. 

C  Condensador. 

D  Tubo de ensaio. 

E  Pipeta volumétrica. 

QUESTÃO 9  
Um dos principais ingredientes de pão é o fermento. A ele é dado o poder de conferir volume, sabor e valores nutricionais ao produto. 

O fermento passa por vários processos na sua produção. Graças a ele, podemos provar alimentos macios, de digestão fácil e sabor agradável. 
Quando é adicionado à massa, ocorrem vários processos (químicos ou biológicos), que acabam produzindo compostos gasosos. Esses gases 
expandem a massa dos pães e bolos e dão origem a pequenos buracos, que a torna macia. A diferença entre os fermentos químico e biológico 
está na composição: o químico é constituído de bicarbonato de sódio (,-.�/3) e o biológico apresenta um fungo do tipo levedura. No 
fermento químico, as reações de decomposição ocorrem quando o bicarbonato gera gás carbônico e água, o que faz com que a massa aumente 
de volume. Essa reação é auxiliada pelo aumento de temperatura e só cessa quando todo o fermento reage. 

Disponível em: https://fermais.com.br/o-que-e-fermento/. Acesso em: 19 ago. 2021. 

A reação de decomposição do bicarbonato de sódio é: 

12345678497 :; <ó:27 − − − − − −→ @45678497 :; <ó:27 + áBC4 + Bá< 3456ô8237 

Acerca do que foi mostrado, analise as seguintes afirmações. 

I. Pode-se afirmar que a reação de decomposição do bicarbonato é classificada como exotérmica. 

II. Caso a massa do alimento não seja alterada, o aumento de volume, como citado no texto, tende a fazer com que o 
valor de densidade diminua. 

III. Sabe-se que 84 E de bicarbonato de sódio completamente decomposto geram 53E de carbonato de sódio, 9E de água 
e 22E de gás carbônico. Assim, caso um chef faça um bolo de casamento, no qual sejam gastos 16,8E de fermento 
químico contendo exclusivamente bicarbonato de sódio, a quantidade de gás carbônico liberada será superior a 4,2E. 

Assinale a opção que contém o(s) item(ns) correto(s). 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  III, apenas. 

D  II e III, apenas. 

E  I, II e III. 

QUESTÃO 10  
“[...]A falta de água doce potável pode ser contornada pelo emprego do processo de osmose. O emprego de dessalinizadores, 

aparelhos que empregam osmose reversa para dessalinizar a água do mar, tem resolvido o problema de falta de água doce potável em diversas 

regiões do nosso planeta (Impeller, 2005; Water Missions International, 2005). Recentemente, o emprego de unidades de purificação de água 

empregando osmose reversa (UPOS) foi imprescindível no estado do Mississipi, Estados Unidos da América, que deixou mais de 56.000 pessoas 

sem acesso à água potável. [...]” 
Disponível em http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc26/v26a11.pdf. Acesso em 23/8/2021. 

A dessalinização da água do mar passa por várias etapas, porém, uma das mais decisivas, antes da osmose reversa ocorrer, é a 

remoção da maior quantidade possível de sais que estão presentes nos mares do oceano. Essa etapa pode ser obtida por meio da: 

A  Filtração. 

B  Decantação. 

C  Destilação. 

D  Evaporação. 

E  Dissolução fracionada. 
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QUESTÃO 11  
“[...] O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Leucipo e seu discípulo Demócrito: para eles, o átomo era o menor 

componente de toda a matéria existente. Sendo, então, impossível dividi-lo em partes mennores. Ao desenrolar da história, diversos cientistas 
e estudiosos tentaram definir o átomo quanto a sua forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. Surgiram, então, os 
modelos atômicos. [...]” 

Disponível em  https://www.infoescola.com/quimica/atomo/. Acesso em: 23/8/2021.  

De modo geral, os modelos atômicos são associados a objetos, situações ou fenômenos conhecidos. Acerca do que foi dito, 
analise as seguintes afirmações. 

I. A primeira proposta moderna para a constituição do átomo foi colocada por John Dalton. Nesse modelo, o átomo 
seria a menor partícula que compõe todas as substâncias. Esse modelo também serviu de suporte e, ainda serve, 
para explicar parte da estequiometria, muito utilizada para se determinar a quantidade das substâncias em uma 
reação química. 

II. Até a proposta do modelo atômico de Thomson, conhecida popularmente como “pudim de passas”, o ser humano 
não tinha qualquer domínio sobre a eletricidade e, portanto, esse modelo foi o primeiro a mexer e explicar tal 
fenômeno, a partir da descoberta das cargas elétricas. 

III. O modelo de Rutherford, ao ser publicado, apresentou ideias que não tinham sustentação nas leis da Física, e, 
portanto, houve a necessidade de reformular essa proposta. Ainda assim, seus trabalhos foram importantes para a 
compreensão de fenômenos radioativos, como, por exemplo, a constatação de que certas emissões, além de 
possuírem massa, possuíam carga interna não nula. 

Assinale a opção que contém apenas o(s) item(ns) correto(s). 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  I e II, apenas. 

D  I e III, apenas. 

E  I, II e III. 

QUESTÃO 12  
Leia o fragmento de texto a seguir. 

“Você já se perguntou por que os balões cheios com gás hidrogênio sobem, enquanto os balões que enchemos com o “ar” de nossos 
pulmões descem? A resposta está intimamente relacionada com o estudo da densidade dos gases, que, de forma resumida, pode ser descrita 
como a relação entre as propriedades gerais da matéria envolvendo esses gases. No caso do ar atmosférico, para determinar sua densidade, 
é preciso considerar as abundâncias e propriedades de todos os seus componentes e, assim, obter a sua densidade relativa.” 

Adaptado de <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/densidade-relativa-dos-gases.htm> 
Acesso em: 23/8/2021 

A figura a seguir ilustra três balões (de massas desprezíveis) num ambiente aberto, e eles foram preenchidos com alguns 
gases que podem ser obtidos naturalmente ou experimentalmente. Os balões A, B e C, possuem, respectivamente, porções 

das substâncias gasosas: hélio (H =  0,180 I(

)J , -KLMN. ); gás carbônico (H =  1,83 I(

)J) e gás cloro (H =  2,98 I(

)J). 

 
Acerca do tema abordado, foram feitas as seguintes afirmações. 

I. Através do que foi dito, e supondo que os balões B e C estão encostados no chão (ou seja, não “subiram”) é possível 
afirmar que, o gás carbônico e o gás cloro são mais densos que o ar atmosférico. 

II. Caso sejam de conhecimento os valores de massa e volume de gases colocados no interior do balão C, e que os 
valores obtidos foram de 130 g e 50 mL, é possível afirmar que o balão foi enchido exclusivamente com gás cloro. 

III. Em situações envolvendo balonismo, prática esportiva que utiliza balão “preenchido” com gás hélio; quando se 
aumenta a temperatura do gás que enche esse balão, ocorrerá um aumento no valor da densidade desse gás, 
fazendo com que o balão desça. 
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Assinale a opção que apresenta todas às afirmativas corretas. 

A  Apenas a I. 

B  Apenas a II. 

C  Apenas a III. 

D  Apenas I e II. 

E  Todas estão corretas. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS  
QUESTÃO 1  

A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas. É utilizada para indicar a relação de proporção entre a 
área real e a representação dela. É a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para “caber” 
no local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico. 

 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/escalas.htm. Acesso em: 17 ago. 2021. 

Sobre o exposto e acerca da grandeza das escalas cartográficas, é correto afirmar que 

A  a escala em que o continente europeu foi representado é classificada como grande, visto que é a maior porção 
territorial entre as representações cartográficas acima. 

B  a Itália foi representada por uma escala pequena, fato evidenciado pelo maior detalhamento cartográfico, se 
comparado às demais representações. 

C  a cidade de Roma apresenta escala grande, se comparada à cidade do Vaticano, visto que o denominador da escala 
cartográfica de Roma é maior, logo possui maior riqueza de detalhes. 

D  a cidade do Vaticano apresenta a maior escala entre as representações, fato exposto no menor denominador e na 
maior riqueza de detalhes. 

E  o continente europeu foi representado por uma escala grande, fato evidenciado pelo menor detalhamento 
cartográfico, se comparado às demais representações. 



 

 

CESSÃO DE BOLSA  |  1ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  21_01_Bolsa_2021.docx    pág. 13 de 15

QUESTÃO 2  
Interprete os gráficos. 

 
A partir da análise dos gráficos e das características gerais da demografia estadunidense, pode-se afirmar que 

A  o envelhecimento da população estadunidense é evidenciado nos gráficos, fato que resultará no aumento da 
expectativa de vida, bem como em uma maior arrecadação de impostos pelo Estado. 

B  a população acima de sessenta e cinco anos aumentará de modo exponencial; tal crescimento da população idosa é 
explicado por diversos fatores, dentre os quais se destacam o elevado padrão de vida de boa parte do contingente 
populacional. 

C  os gráficos apresentam a redução da população idosa acima dos sessenta e cinco anos e o aumento da população 
jovem, sendo que o crescimento expressivo de pessoas dessa faixa etária se deve à legalização de imigrantes latinos. 

D  as elevadas taxas de crescimento populacional e o aumento da expectativa de vida vêm acarretando uma menor 
pressão previdenciária, visto que a população estadunidense é considerada, na maioria, jovem. 

E  o aumento da expectativa de vida evidenciado nos gráficos e o expressivo crescimento populacional no atual período 
contribuem com o acúmulo de recursos por parte do Estado e da População Economicamente Ativa (PEA). 

QUESTÃO 3  
Analise os mapas. 

 
Acerca da regionalização exposta nos mapas, assinale a afirmação correta.  

A  A regionalização apresentada no mapa 2 leva em consideração apenas aspectos físicos e naturais.  

B  Os mapas estão organizados em duas grandes regiões, que são denominadas, respectivamente, América Boreal e 
Setentrional.  

C  A América, de acordo com o mapa 1, é organizada em América Anglo-Saxônica e América Latina; para isso, são levados 
em consideração os critérios de ordem natural.  

D  A regionalização representada pelo mapa 2 considera aspectos linguísticos-culturais, os quais organiza o território 
americano em duas porções: América Anglo-Saxônica e América Latina.  

E  As tipologias de colonização não geraram nenhuma herança para que fossem elencados critérios para a regionalização 
da América, como representado nos mapas. 
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QUESTÃO 4  
De fato, Chernobyl veio demonstrar que, para além das questões técnicas, o colapso do regime soviético e as suas “ondas de choque” 

político-sociais levaram a uma reestruturação da sociedade russa em todos os níveis, incluindo o tecnológico, e que conduziram ao 

negligenciamento dos meios técnicos e humanos necessários para assegurar o funcionamento de centrais nucleares, nas melhores condições 

de segurança. 
Disponível em: http://ponteeuropa.blogspot.com/2011/03/o-sismo-do-japao-e-questaonuclear.html. Acesso em: 20 ago. 2021. (Adaptado). 

Considerando os aspectos associados à implosão do bloco socialista e ao fim da União Soviética, assinale a afirmação correta. 

A  O colapso do sistema político e econômico soviético foi fruto das mudanças estruturais praticadas pelo governo de 
Mikhail Gorbachev, na década de 1980, com a Glasnost e a Perestroika. 

B  As “ondas de choque” citadas no texto servem de referência para indicar que se trata das revoltas populares que 
varreram o Leste Europeu ao longo da década de 1980 e que foram responsáveis pela implosão do bloco socialista. 

C  A implosão do bloco socialista e o fim da União Soviética representaram o término dos regimes comunistas no mundo, 
ou seja, esses episódios marcaram a vitória do capitalismo, supremo e absoluto. 

D  O desenvolvimento de um programa soviético, similar ao escudo antimíssil estruturado pelos Estados Unidos, 
representou o golpe final na economia soviética que, completamente esvaziada, sucumbiu diante dos avanços do 
capitalismo norte-americano. 

E  A queda do Muro de Berlim figurou como causa direta da desintegração da União Soviética, porque permitiu a entrada 
dos investimentos internacionais no interior da economia soviética, carente de aporte de capitais. 

QUESTÃO 5  
As guerras civis representam o processo de transição política pela qual a Roma antiga passou no último século do regime 
republicano. Em 27 a.C., Otávio, sobrinho e filho adotivo de César, assumiu o poder como o primeiro imperador. Tinha início 
um novo tipo de organização do Estado: o império.  

Sobre a Guerra Civil, é correto afirmar que  

A  foi um conflito que envolveu dois monarcas rivais disputando o controle sobre uma região estrangeira. 

B  foi uma luta armada entre grupos de um mesmo povo e não contra inimigos externos. 

C  foi um conflito que envolveu, exclusivamente, crenças religiosas. 

D  foi uma guerra longa e sangrenta entre diferentes civilizações. 

E  foi uma guerra entre grupos de povos diferentes contra inimigos externos. 

QUESTÃO 6  
Observe a tabela abaixo. 

Exportação do Brasil para Portugal e o valor estimado no fim do século XVII (em réis) 

Produtos Valores estimados 

Açúcar 2.535.142.800 

Tabaco 344.650.000 

Ouro 614.400.000 

Couro e pele 201.800.000 

Pau-brasil (de Pernambuco) 48.000.000 

Total 3.743.992.800 
 

Sobre as informações apresentadas na tabela e a produção açucareira no Brasil, é correto afirmar que:  

A  apesar da queda do preço no mercado europeu, o pau-brasil ainda era o principal produto de exportação brasileiro no 
século XVII. 

B  assim como o tabaco, a cana-de-açúcar era um produto nativo da América que foi introduzido na economia europeia 
apenas no século XVII. 

C  uma explicação para o fato de a cana-de-açúcar ter se tornado o principal produto de exportação do século XVII é que 
ele apresentava bons preços e consumo crescente na Europa.  

D  a lavoura canavieira demandava grandes extensões de terras: os minifúndios.  

E  a economia açucareira desestimulou a lavoura de tabaco. Por isso, na tabela, ele apresenta um valor inferior na 
exportação.  
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QUESTÃO 7  
Leia os fragmentos a seguir. 

Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo! 
Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, jul. 2005, p. 24. 

Preferindo abandonar a Europa, D. João procedeu com exato conhecimento de si mesmo. Sabendo-se incapaz de heroísmo, escolheu 
a solução pacífica de encabeçar o êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a tranquilidade ou o ócio para que nasceu. 

MONTEIRO, Tobias. História do Império: a elaboração da Independência. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1981. p. 55. (Adaptado). 

O embarque da família real portuguesa para o Brasil gerou narrativas contraditórias, como demonstra os trechos acima. 
Contudo, a transferência da corte ocorreu, sobretudo, em função  

A  da invasão das tropas britânicas e francesas ao norte de Portugal. 

B  da pressão dos ingleses em transferi-la para o Brasil e da ameaça de invasão das tropas napoleônicas a Portugal. 

C  da estratégia econômica do príncipe D. João para desarticular o Pacto Colonial quando chegasse ao Brasil. 

D  do Bloqueio Continental Inglês, o qual franceses, portugueses e espanhóis se negaram a cumprir. 

E  do acordo de exclusividade comercial entre Brasil, Grã-Bretanha e Angola.  

QUESTÃO 8                 
Em síntese, as razões que geraram os conflitos e as tensões entre os países europeus que os levaram à Primeira Guerra 
Mundial foram: o expansionismo territorial, a competição industrial, os movimentos nacionalistas separatistas e o 
revanchismo. Assinale a afirmação que exemplifica corretamente todas as razões citadas.  

A  O Império Otomano pretendia conquistar os estreitos de Bósforo e Dardanelos e ampliar os territórios dentro da 
Europa; enquanto a Inglaterra se sentia ameaçada com o crescimento econômico da Alemanha e com as agitações 
nacionalistas na Bósnia-Herzegovina contra a dominação do Império Austro-húngaro; já a França desejava retomar a 
Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha na guerra de 1870. 

B  Confrontos entre franceses e alemães pela posse do Marrocos; competição industrial entre EUA e Rússia na produção 
de aço; o Império Otomano enfrentava movimentos nacionalistas na Ásia; já a Rússia desejava retomar o território da 
Manchúria, perdido para o Japão na guerra de 1904. 

C  Os EUA pretendiam conquistar territórios na Europa para expandirem o mercado consumidor; competição industrial 
entre Áustria e Rússia; agitações nacionalistas na Bósnia-Herzegovina contra a dominação do Império Austro-
húngaro; já a França desejava retomar a Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha na guerra de 1870. 

D  O imperador alemão defendia a união de todos os povos de língua alemã; a Inglaterra se sentia ameaçada com o 
crescimento econômico do Império Otomano; o Marrocos preparava a própria independência em relação à França, 
com a ajuda dos alemães; já a Inglaterra planejava recuperar as indústrias estatizadas pelos revolucionários russos.  

E  A Rússia desejava tomar os estreitos de Bósforo e Dardanelos; a competição industrial entre Alemanha e Inglaterra; 
no Império Otomano, povos de diferentes nacionalidades lutavam para se libertar; já a França desejava retomar a 
Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha na guerra de 1870. 

 

 

 

 

 

 

 


