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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 1   

Texto I 

isso de querer 
ser exatamente aquilo 
que a gente é 
ainda vai 
nos levar além 

(Poema “Incenso fosse música” de Paulo Leminski) 

Texto II 

E assim sou, fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e vis, mas nunca de um sentimento que 
subsista, nunca de uma emoção que continue, e entre para a substância da alma. Tudo em mim é a tendência para ser a seguir outra coisa; 
uma impaciência da alma consigo mesma, como com uma criança inoportuna; um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me 
interessa e nada me prende. Atendo a tudo sonhando sempre; fixo os mínimos gestos faciais de com quem falo, recolho as entoações 
milimétricas dos seus dizeres expressos; mas ao ouvi-lo, não o escuto, estou pensando noutra coisa, e o que menos colhi da conversa foi a 
noção do que nela se disse, da minha parte ou da parte de com quem falei. 

(Livro do desassossego, romance de Fernando Pessoa) 

Vocabulário 

Subsistir: existir, perdurar, sobreviver. 
 

Nos textos I e II, são abordadas, de modo literário, duas noções acerca da construção da identidade que 

A  aproximam-se, porque ambos valorizam a constância e a autoaceitação como valores inerentemente humanos. 

B  contrastam-se no que tange à necessidade de se alcançar a essência do ser de forma completa e satisfatória. 

C  assemelham-se, pois se busca o autoconhecimento por meio do aperfeiçoamento e da autossuficiência. 

D  distanciam-se, uma vez que abordam, de maneira oposta, a visão do homem como um ser inconcluso. 

E  complementam-se, na medida em que propõem um debate sobre um autoconhecimento real e profundo. 

QUESTÃO 2  
Texto I 

 
(Disponível na internet) 

Texto II 

Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o 

casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mais; não padeci 

a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve 

míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me 

com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado 

da nossa miséria. 
(Memórias póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis) 

Vocabulário 

Míngua: carência acentuada, escassez, insuficiência; 

Conseguintemente: por consequência, como resultado; 

Derradeiro: último, extremo, final. 
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Ao ser desenvolvida a temática da desigualdade social por intermédio de linguagens distintas, pode-se afirmar que o objetivo 
de ambos os textos é 

A  problematizar uma visão limitante acerca dos processos de divisão de classe. 

B  criticar aqueles que sobrevivem dos trabalhos os quais exigem a força física. 

C  valorizar a fala dos personagens que tecem reflexões sobre a construção da sociedade. 

D  refletir acerca da necessidade de justificar a pobreza com base na meritocracia. 

E  corroborar a ideia de que só se alcança a justiça social com a ajuda de todos. 

QUESTÃO 3  
É preciso que haja alguma coisa 

alimentando o meu povo;   

uma vontade 
uma certeza 
uma qualquer esperança. 

É preciso que alguma coisa atraia  

a vida  

ou tudo será posto de lado  

e na procura da vida  

a morte virá na frente  

e abrirá caminhos.  

É preciso que haja algum respeito,  
ao menos um esboço 

ou a dignidade humana se afirmará  
a machadadas. 

(“Poema do aviso final” de Torquato Neto). 

O poema em questão “Poema do aviso final” de Torquato Neto apresenta uma crítica social artisticamente construída porque 

A  desenvolve a necessidade de se acabar com a fome em um país onde a população que vive na miséria só cresce. 

B  expõe um contexto de desigualdades chamando a atenção para a necessidade de ações interventivas. 

C  reflete um cenário em que as classes mais favorecidas devem propor mudanças para a transformação social. 

D  evidencia o baixo investimento na educação no país, o que desenvolve como consequência a falta de esperança. 

E  materializa problemas ambientais, como o desmatamento, causados pela falta de consciência sustentável. 

QUESTÃO 4  
O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor; embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida 

que o conheça, o tempo é, contudo, nosso bem de maior grandeza: não tem começo, não tem fim; é um pomo exótico que não pode ser 
repartido, podendo, entretanto, provar a todo mundo; onipresente, o tempo está em tudo (...) o equilíbrio da vida depende essencialmente 
deste bem supremo, e quem souber com acerto a quantidade de vagar, ou a de espera, que se deve pôr nas coisas, não corre nunca o risco, 
ao buscar por elas, de defrontar-se com o que não é; (...) Porque só a justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas. 

(Trecho do romance Lavoura Arcaica de Raduan Nassar) 

O trecho do romance “Lavoura Arcaica” de Raduan Nassar apresenta a importância do tempo por meio da oposição de ideias 
que 

A  limita a sua significação, direcionando a leitura para o campo da referencialidade. 

B  enfatiza a contradição como uma forma de evidenciar as atitudes incoerentes. 

C  realça a sua hegemonia e prevalência em relação à brevidade das coisas. 

D  reduz a compreensão e enfoca na crença de que tudo acontece por acaso. 

E  aumenta a capacidade humana de moldá-lo de acordo com sua própria vontade. 

QUESTÃO 5  
Poesia 
é brincar com palavras 
como se brinca 
com bola, papagaio, pião. 
Só que 
bola, papagaio, pião 
de tanto brincar 
se gastam. 
As palavras não: 
quanto mais se brinca 
com elas 
mais novas ficam. 

(Poema “Convite” de José Paulo Paes). 
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A palavra “brincar”, no poema “Convite” de José Paulo Paes, refere-se à poesia como um(a) 

A  jogo, em razão do seu caráter estratégico e instrutivo. 

B  atividade técnica, pois desenvolve habilidades cognitivas. 

C  exercício acadêmico, porque é resultado de intensa pesquisa. 

D  trabalho lúdico, uma vez que exercita a capacidade criativa. 

E  tarefa descontraída, na medida em que diverte e entretém. 
 

Texto para as questões 6 e 7. 

O filme Cazuza – O tempo não para me deixou numa espécie de felicidade pensativa. 

Tento explicar por quê. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter-se vingado de sua paixão 

exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez: o que vale mais, a preservação de nossas forças, que 

garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura da máxima intensidade e variedade de experiências? 

Digo que a pergunta se apresenta “mais uma vez” porque a questão é hoje trivial e, ao mesmo tempo, persecutória. (...) Obedecemos 

a uma proliferação de regras que são ditadas pelos progressos da prevenção. Ninguém imagina que comer banha, fumar, tomar pinga, transar 

sem camisinha e combinar, sei lá, nitratos com Viagra seja uma boa ideia. De fato não é. À primeira vista, parece lógico que concordemos 

sem hesitação sobre o seguinte: não há ou não deveria haver prazeres que valham um risco de vida ou, simplesmente, que valham o risco de 

encurtar a vida. De que adiantaria um prazer que, por assim dizer, cortasse o galho sobre o qual estou sentado? 

Os jovens têm uma razão básica para desconfiar de uma moral prudente e um pouco avara que sugere que escolhamos sempre os 

tempos suplementares. É que a morte lhes parece distante, uma coisa com a qual a gente se preocupará mais tarde, muito mais tarde. Mas 

sua vontade de caminhar na corda bamba e sem rede não é apenas a inconsciência de quem pode esquecer que “o tempo não para”. É 

também (e talvez sobretudo) um questionamento que nos desafia: para disciplinar a experiência, será que temos outras razões que não sejam 

só a decisão de durar um pouco mais? 
(Contardo Calligaris, Folha de S. Paulo.) 

QUESTÃO 6  
Considere as seguintes frases: 

I. O autor do texto assistiu ao filme sobre Cazuza. 

II. O filme provocou-lhe uma viva e complexa reação. 

III. Sua reação mereceu uma análise. 

O período em que as frases acima estão articuladas de modo correto e coerente é 

A  Tendo assistido ao filme sobre Cazuza, este provocou o autor do texto numa reação tão viva e complexa que lhe 
mereceu uma análise. 

B  Mereceu uma análise, a viva e complexa reação, provocadas pelo filme que o autor do texto assistiu sobre Cazuza. 

C  A reação que provocou no autor do texto o filme sobre Cazuza foi tão viva e complexa que mereceu uma análise. 

D  Foi viva e complexa a reação, que aliás mereceu uma análise, provocado pelo filme sobre Cazuza, que o autor assistiu. 

E  O filme sobre Cazuza que foi assistido pelo autor provocou-lhe uma reação viva e complexa, que a sua análise foi 
merecida. 

QUESTÃO 7  
Entre as frases “Cazuza mordeu a vida com todos os dentes” e “A doença e a morte parecem ter-se vingado de sua paixão 
exagerada de viver” (linha 1) estabelece-se um vínculo que pode ser corretamente explicitado com o emprego de 

A  desde que. 

B  tanto assim que. 

C  uma vez que. 

D  à medida que. 

E  apesar de que. 

QUESTÃO 8  
Assinale a opção em que o termo destacado exerce a mesma função sintática que exerce a oração sublinhada em “É 
impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez.”. 

A  “À primeira vista, parece lógico que concordemos sem hesitação sobre o seguinte...” 

B  “... não há ou não deveria haver prazeres que valham um risco de vida ...” 

C  “... que sugere que escolhamos sempre os tempos suplementares.” 

D  “Obedecemos a uma proliferação de regras...” 

E  “temos outras razões que não sejam só a decisão de durar um pouco mais?” 
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QUESTÃO 9  
1 

 

3 

 

5 

 

A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que 

os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos, ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação 

voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores 

conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se 

fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos, a mais completa, a mais imparcial e em termos 

que os tornem acessíveis a todos. 
 (Anísio Teixeira, Educação é um direito. Adaptado.) 

Dos seguintes comentários linguísticos sobre diferentes trechos do texto, o único correto é 

A  Os prefixos das palavras “imposição” (l.1) e “imparcial” (l.5) têm o mesmo sentido. 

B  As palavras “postulado” (l.1) e “crença” (l.1) foram usadas no texto como sinônimas. 

C  A norma-padrão condena o uso de “essa” (l.3), no trecho “essa opinião”, pois, nesse caso, o correto seria usar “esta”. 

D  A vírgula empregada no trecho “e a difusão desses conhecimentos, a mais completa” (l.5) indica que, aí, ocorre a elipse 
de um verbo. 

E  O pronome sublinhado em “que os tornem” (l.6) tem como referente o substantivo “termos”. 

QUESTÃO 10  
Leia o fragmento de um romance escrito no século XIX que retrata uma festa realizada pelos escravos. Nessa época, a palavra 

“samba” não possuía o significado que possui hoje. Significava festa com dança ao som do batuque. Observe também como o 
vocabulário empregado reproduz a visão preconceituosa em relação às populações escravizadas. 

V – O samba 

À direita do terreiro, adumbra-se na escuridão um maciço de construções, ao qual às vezes recortam no azul do céu os trêmulos 

vislumbres das labaredas fustigadas pelo vento. 

(...) 

É aí o quartel ou quadrado da fazenda, nome que tem um grande pátio cercado de senzalas, às vezes com alpendrada corrida em 

volta, e um ou dois portões que o fecham como praça d’armas. 

Em torno da fogueira, já esbarrondada pelo chão, que ela cobriu de brasido e cinzas, dançam os pretos o samba com um frenesi que 

toca o delírio. Não se descreve, nem se imagina esse desesperado saracoteio, no qual todo o corpo estremece, pula, sacode, gira, bamboleia, 

como se quisesse desgrudar-se. 

Tudo salta, até os crioulinhos que esperneiam no cangote das mães, ou se enrolam nas saias das raparigas. Os mais taludos viram 

cambalhotas e pincham à guisa de sapos em roda do terreiro. Um desses corta jaca no espinhaço do pai, negro fornido, que não sabendo 

mais como desconjuntar-se, atirou consigo ao chão e começou de rabanar como um peixe em seco. (...) 
José de Alencar, Til. 

Vocabulário 

Adumbra-se: delineia-se, esboça-se. 

Esbarrondada: esparramada. 

Frenesi: agitação. 

Cangote: pescoço. 

Taludos: maiores. 

Fornido: forte. 

Na composição do texto, foram usados, repetidamente, 

I. sujeitos pospostos; 

II. termos que intensificam a ideia de movimento; 

III. verbos no presente histórico. 

Está correto o que se indica em 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  III, apenas. 

D  I e II, apenas. 

E  I, II e III. 
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MATEMÁTICA 
QUESTÃO 1   

O valor da expressão 
( )3 2 2

2 2

2
: ,

2

m n m mn n

mnm n

− − +
−

 em que 13m
−= −  e 

0
1

,
5

n
 = − − 
 

 

é igual a 

A  
1

.
2

−  

B  −5. 

C  0. 

D  
1

.
2

 

E  
5

.
3

 

QUESTÃO 2   

Se
 

= ⋅ + − −  
 

1m n
A mn mn

n m mn
, em que � e � são números inteiros 

positivos, então uma forma fatorada de � é  

A  ( )2
.m n+   

B  ( )2
.m n−  

C  ( ) ( )1 1 .m n− ⋅ −  

D  ( ) ( )1 1 .m n+ ⋅ −  

E  ( ) ( )1 1 .m n− ⋅ +  

QUESTÃO 3  
Sejam ∇ = − +1m n m n e �∎� = −�� + 2 ∙ �, em que � e � são números reais. 

O valor de ��4∇2�∎3�∎2 é igual a 

A  −7. 

B  −6. 

C  −5. 

D  0. 

E  3. 

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

  D BE∈ e um ponto   C AE∈ . Sabendo que ( )= +5 cmAC x , ( )= +2 5 cm,AE x

( )= +20 cmBD x , ( )= +3 20 cmBE x  e 14CD= cm, então o perímetro do 

triângulo ���, em centímetro, é igual a 

A  44,0. 

B  36,5. 

C  31,2. 

D  22,4. 

E  16,2.   

RASCUNHO 
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QUESTÃO 5  
A temperatura no país de Kripton é medida em grau Kripta e se relaciona com 

a temperatura medida em grau Celsius por meio da expressão ( ) ,K C m C n= ⋅ +  

em que ( )K C  é a medida de uma temperatura em grau Kripta correspondente 

à medida � dessa temperatura em grau Celsius e � e � são constantes reais. Se 

( )50 0K =  e ( )15 8,4,K = −  então ( )100m n−  é igual a 

A  −18.  

B  −6.  
C  24.  

D  36.  
E  48. 

QUESTÃO 6  
A piscina de uma casa será construída no formato de um paralelepípedo reto-
retângulo, com as seguintes dimensões internas: x m de comprimento, 

( )20  mx−  de largura e 2 m de profundidade. Nessas condições, a capacidade 

dessa piscina, em m", é igual a  

A  240.  

B  200. 

C  180. 

D  150. 

E  100. 

QUESTÃO 7  
Em ℝ, o número de elementos do conjunto-solução da equação 2 6x x x+ = −  
é igual a 

A  4.  

B  3. 

C  2. 

D  1. 

E  0. 

QUESTÃO 8  
Se os pares ordenados ( )1 1,x y  e ( )2 2, ,x y  em que $% < $�, são as soluções do 

sistema 
2 2 52

,
10

x y

x y

 + =


− + =
  então 1 23 2x y−  é igual a 

A  30. 

B  12. 
C  −20. 

D  −24. 

E  −30.  

QUESTÃO 9  
Um pedaço de arame de 32 cm de comprimento é dividido em duas partes, para 
formar dois quadrados. A área do menor quadrado é igual à nona parte da área 
do maior. Assim, a área do maior quadrado é  

A  4 cm². 
B  16 cm². 
C  36 cm². 
D  49 cm². 
E  64 cm². 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 10  
Fabiane comprou três garrafas: uma pequena, uma média e uma grande. A capacidade da garrafa pequena era igual a 60% da 
capacidade da garrafa média e a capacidade da garrafa média era igual a 62,5% da capacidade da garrafa grande. Fabiane 
encheu as garrafas pequena e média e despejou tudo na garrafa grande. Nessas condições, a garrafa grande 

A  vai transbordar.  

B  ficará totalmente cheia, sem transbordar. 

C  ficará preenchida com apenas 80% de sua capacidade.  

D  ficará preenchida com apenas 75% de sua capacidade. 

E  ficará preenchida com apenas 60% de sua capacidade. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
QUESTÃO 1  

Webinar discute possibilidades sustentáveis para as cidades após a pandemia 

No dia 23 de setembro de 2021, a iniciativa Impacto Acadêmico das Nações Unidas (UNAI) realiza o webinar "Cidades Sustentáveis: O 
que aprendemos com a Covid-19". O objetivo é refletir sobre a importância das universidades na promoção do conceito de sustentabilidade 
nos centros urbanos sob várias perspectivas, além de analisar o impacto da pandemia em curso e entender quais oportunidades podem surgir 
desta crise. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da ONU. O evento será das 10h30 às 12h, no horário de Brasília. Alinhado à 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o evento é promovido em conjunto com a UNISINOS, uma instituição membro da UNAI 
no Brasil, que também atua como o Hub UNAI para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Cidades e comunidades sustentáveis. 

Disponível em: <https://brasil61.com/n/webinar-discute-possibilidades-sustentaveis-para-as-cidades-apos-a-pandemia-bras216106> 

Data de publicação: 02/09/2021; acesso em 05/09/2021 

Com base no texto e em conhecimentos correlatos, assinale a opção correta. 

A  Um dos graves problemas das cidades se deve a enorme quantidade de resíduos sólidos e líquidos, que precisam ter 
destinação adequada. A reciclagem e a reutilização do lixo, bem como a desativação dos lixões a céu aberto e a 
transferência dos resíduos para um aterro sanitário, são alternativas para amenizar esse problema. 

B  Cidades sustentáveis são aquelas que adotam uma série de práticas eficientes voltadas apenas para o meio ambiente 
a fim de preservar a natureza e as espécies da fauna e da flora. 

C  Atualmente, consumo de bens no mundo é feito, principalmente, pela população dos países mais pobres. Nesses 
países, a população é responsável por consumir 80% desses recursos restando apenas 20% para população dos 
países mais ricos. 

D  Nas cidades sustentáveis, a população não participa dos planejamentos de melhorias para as cidades, ficando a cargo 
apenas do governo essas iniciativas. 

E  O desenvolvimento sustentável não leva em consideração a erradicação da pobreza nas cidades e no campo, mas 
somente, a erradicação da desigualdade social. 

QUESTÃO 2  
O objetivo número 12 das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) propostos pela ONU na conferência Rio-92 sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, se refere ao Consumo e produção responsáveis. A criação das “Seis perguntas sobre o Consumo Consciente” 
vem de encontro a esse objetivo e reforça a importância de nos atentar à produção dos resíduos antes mesmo de adquirir um produto. 

 
Disponível em: <https://www.google.com/search?q=6+perguntas+do+consumo+consciente>. Acesso em 05/09/2021 

Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa correta em relação ao consumo consciente. 

A  Ao se perguntar “O quê comprar?” estamos refletindo sobre a nossa economia em relação aos produtos ofertados e 
devemos priorizar sempre o consumo de produtos descartáveis e com durabilidade menor por serem mais baratos. 

B  A pergunta “De quem comprar?” nos leva a pensar sobre a escolha do fabricante. Entender como é a produção do 
produto, se ela polui o meio ambiente ou utiliza materiais alternativos é de grande relevância para o consumo 
consciente. 
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C  Ao perguntar “Como usar?” o consumidor reflete sobre o fato de que, mesmo os produtos mais caros, tem 
durabilidade pequena, por isso, tanto faz a utilização/compra deste ou daquele produto. 

D  Nas cidades brasileiras, a pergunta “como descartar?” foi respondida quando em 2010 uma lei aprovada obrigou 
todas as cidades e municípios a desativar seus lixões até 2014. Desde então esses lixões foram completamente 
extintos no Brasil. 

E  Não está incluído nas 6 perguntas do Consumo consciente a preocupação com quesito financeiro e não leva em 
consideração a forma de pagamento ou o gasto para a aquisição do produto. 

QUESTÃO 3  
A resistência de bactérias a antibióticos e de insetos a inseticidas têm aumentado muito nos últimos anos, havendo sempre 
a necessidade de se desenvolverem novos antibióticos e novos inseticidas. Usando como exemplo a resistência dos insetos 
aos inseticidas em uma plantação, analise as afirmações abaixo: 

I. Na mesma plantação, os insetos resistentes evoluíram dos insetos não resistentes impulsionados pela necessidade de 
sobrevivência naquela região. 

II. Os ancestrais desses insetos apresentavam resistências diferentes aos inseticidas e o uso do veneno selecionou os 
mais resistentes dos menos resistentes. 

III. Os insetos mais resistentes conseguem deixar um número maior de descendentes que os com menos resistência. 

IV. Os insetos resistentes aos inseticidas, capacidade adquirida pela necessidade de se adaptar ao meio ambiente, 
geram descendentes igualmente resistentes e essa característica poderá ser perdida caso o inseticida deixe de ser 
usado. 

Considerando as afirmativas acima, selecione a alternativa correta: 

A  III e IV são lamarckistas e I e II são darwinistas. 

B  I e II são lamarckistas e III e IV são darwinistas. 

C  II e III são lamarckistas e I e IV são darwinistas. 

D  I e IV são lamarckistas e II e III são darwinistas. 

E  I e III são lamarckistas e II e IV são darwinistas. 

QUESTÃO 4  
Analise a imagem que mostra um cariótipo de um indivíduo do sexo masculino. 

 
Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/cariotipo.htm>. Acesso em 06/08/2018) 

É CORRETO afirmar que estão representados: 

A  23 pares de cromossomos. 

B  24 cromossomos simples. 

C  48 moléculas de DNA. 

D  46 fitas de DNA. 

E  32 fitas de DNA.  
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QUESTÃO 5  
No heredograma abaixo, os símbolos preenchidos representam pessoas 
portadoras de um tipo de doença genética. 

 
Disponível em: <https://www.sbg.org.br/sites/default/files/a_interpretacao_genetica_da 

variabilidade_humana.pdf>. Acesso em 12/09/2019, com adaptações. 

É CORRETO afirmar que o padrão de herança observado para esta doença é: 

A  Autossômica recessiva. 

B  Autossômica dominante. 

C  Ligada ao cromossomo X. 

D  Ligada ao cromossomo sexual Y. 

E  Nenhuma das alternativas. 

QUESTÃO 6  
O cromossomo é constituído por uma longa molécula de DNA associada a 
diversas proteínas. A respeito da estrutura do material genético humano, 
assinale a alternativa correta. 

A  O Nucleotídeo de uma molécula de DNA é formado apenas por um 
açúcar e uma base nitrogenada. 

B  Os cromossomos, quando vistos na célula, indicam que ela está em pela 
atividade para a vida da célula, como produção de proteínas, secreção 
de substâncias e crescimento intracelular. 

C  Todas as células do corpo humano possuem 46 cromossomos no 
interior de seus núcleos. 

D  Os cromossomos observados durante o processo de divisão celular 
correspondem aos filamentos de cromatina duplicados e espiralizados. 

E  Os genes contidos nos cromossomos são os fatores únicos que 
influenciam nas características de uma pessoa. 

QUESTÃO 7  
“O soro fisiológico, também conhecido por cloreto de sódio, é uma solução salina 

esterilizada utilizada para fazer perfusões na veia em casos de diminuição de líquidos ou 

sal no organismo, limpeza dos olhos, do nariz, queimaduras e feridas ou para fazer 

nebulizações. Este produto pode ser comprado nas farmácias convencionais sem receita 

médica sob a forma de frascos de plástico, cujo preço pode variar de acordo com a 

quantidade de líquido na embalagem. O soro fisiológico pode ser usado em várias 

situações: Desidratação, limpeza dos olhos, lavagem de queimaduras ou feridas, 

nebulizações, veículos de medicamentos, dentre outros.” 
Adaptado de: https://www.tuasaude.com/soro-fisiologico/. Acesso em 19/8/2021. 

Em um laboratório farmacêutico, um cientista, para testar uma nova 
concentração de soro, dispõe de cloreto de sódio com grau de pureza de 
aproximadamente 100% e água destilada. Ele determinou que a densidade do 
soro deveria apresentar valor 1,08 kg/L. Sabe-se que sua amostra (solução) 
apresentava volume igual a 220 mL, devido somente à adição de água. Sendo 
assim, considerando a densidade da água igual a 1 g/cm³, assinale a opção que 
corresponde à massa aproximada de sal adicionada para a preparação desse 
soro. 

A  0,0176 kg. 

B  0,176 kg. 

C  1,76 kg. 

D  17,6 kg. 

E  176,0 kg. 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 8  
Uma amostra sólida, sem cavidades ou poros, poderia ser constituída por um 
dos seguintes materiais metálicos: alumínio, bronze, chumbo, ferro ou titânio. 
Para identificá-la, utilizou-se uma balança, um recipiente de volume constante 
e água. Efetuaram-se as seguintes operações: 

1. pesou-se a amostra. 

2. pesou-se o recipiente completamente cheio de água. 

3. colocou-se a amostra no recipiente vazio, completando seu volume 
com água e determinou-se a massa desse conjunto. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 
Na tabela a seguir, são fornecidas as densidades da água e dos metais. 

Material Densidade 

água 1,0 g/cm" 

alumínio 2,7 g/cm" 

titânio 4,5 g/cm" 

ferro 7,9 g/cm" 

bronze 8,8 g/cm" 

titânio 11,5 g/cm" 

Portanto, pode-se concluir que a amostra desconhecida é constituída de 

A  alumínio.     

B  titânio.  

C  ferro.  

D  bronze.    

E  chumbo.     

QUESTÃO 9  
“O tratamento de esgotos consiste na remoção de poluentes e o método a ser 

utilizado depende das características físicas, químicas e biológicas. Na Região 
Metropolitana de São Paulo, o método utilizado nas grandes estações de tratamento é por 
lodos ativados, onde há uma fase líquida e outra sólida. O método, desenvolvido na 
Inglaterra em 1914, é amplamente utilizado para tratamento de esgotos domésticos e 
industriais. O trabalho consiste num sistema no qual uma massa biológica cresce, forma 
flocos e é continuamente circulada e colocada em contato com a matéria orgânica sempre 
com a presença de oxigênio (aeróbio). O processo é estritamente biológico e aeróbio, no 
qual o esgoto bruto e o lodo ativado são misturados, agitados e aerados em unidades 
conhecidas como tanques de aeração. Após este procedimento, o lodo é enviado para o 
decantador secundário, onde a parte sólida é separada do esgoto tratado. O lodo 
sedimentado retorna ao tanque de aeração ou é retirado para tratamento específico[...]”. 

Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=49>. Acesso em 19/8/2021. 

RASCUNHO 
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O texto mostrado evidencia uma técnica para tratamento das águas de esgoto 
no estado de São Paulo. Em uma das etapas de tratamento da parte sólida, a 
água a ser tratada recebe uma quantidade de água de externa, misturada com 
bolhas de ar, formando, assim, grandes aglomerados contendo ar e sujeira 
menos densas que a própria água. Assim, os dejetos sólidos serão eliminados 
em grande parte, por pás escumadeiras. Acerca do que foi falado, assinale a 
opção que contém o método de separação de misturas que permite que tal 
processo ocorra: 

A  Filtração; 

B  Decantação; 

C  Flotação; 

D  Separação magnética; 

E  Peneiração. 

QUESTÃO 10  
Uma mistura heterogênea formada por água, sal de cozinha (NaCl), óleo e areia, 
passou por três processos físicos com o objetivo de separar todos os seus 
componentes, conforme é representado no fluxograma a seguir. 

 
A partir dessas informações, assinale a opção que corresponde, 
respectivamente, aos processos 1, 2 e 3 que poderiam ter sido realizados para 
separar os componentes dessa mistura. 

A  decantação, dissolução fracionada, decantação. 

B  filtração, separação magnética, destilação. 

C  centrifugação, decantação, dissolução fracionada. 

D  filtração, decantação, destilação. 

E  decantação, evaporação, catação. 

QUESTÃO 11  
“O pH do suco gástrico situa-se normalmente na faixa de 1,0 a 3,0. É comum, 

entretanto, esse suco tornar-se mais ácido que o normal, causando a chamada azia e 
prejudicando a digestão. Quando isso acontece, faz-se uso de comprimidos antiácidos, 
que têm como função elevar o pH até a faixa da normalidade. Por que não se pode usar 
bases como a soda cáustica (./01) para elevar o pH do estômago? [...]” 

Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc01/exper2.pdf>. Acesso em: 19/8/2021. 

Os comprimidos antiácidos normalmente vêm em sua composição a substância 
química conhecida como bicarbonato de sódio, de fórmula química 
./1�0", Um dos efeitos de se consumir esse tipo de comprimido é a reação 
química que ocorre no trato intestinal, para neutralizar o excesso de ácido, 
especialmente o ácido clorídrico, de fórmula química 1�2. A reação a seguir 
mostra o que será formado após essa neutralização: 

3456789:6;9 <= >ó<49 + á54<9 5A97í<7459 − − − − − 

−→ DA97=;9 <= >ó<49 + áEF6 + Eá> 5678ô:459 

RASCUNHO 
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Acerca do que foi citado, analise as seguintes afirmações: 

I. Um dos sintomas que é sentido após tomar um antiácido é a 
sensação de “estufamento”. Observando a reação, nota-se que isso 
ocorre devido à liberação de cloreto de sódio; 

II. Sabe-se que, na reação completa de 84H de bicarbonato de sódio, são 
gerados 44H de gás carbônico e 18H de água. Sendo assim, no caso 
de uma pessoa com azia ingerir um comprimido contendo 
exclusivamente 2H de bicarbonato de sódio, na reação completa com 
ácido clorídrico, as quantidades de gás carbônico e água produzidas 
serão de, aproximadamente, 1,05H e 0,43H, respectivamente; 

III. Sabe-se que, quando a reação de neutralização acontece, ocorre 
liberação de energia para as vizinhanças. Com isso, podemos 
classificar a reação de neutralização de um antiácido no estômago 
como endotérmica. 

Assinale a opção que contém o (s) item (s) correto (s): 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  III, apenas. 

D  I e II, apenas. 

E  I, II e III. 

QUESTÃO 12  
“[...] Há cem anos o físico dinamarquês Niels Bohr publicava um dos mais 

importantes trabalhos da física do século 20, “On the Constitution of Atoms and 

Molecules”, no qual pela primeira vez um modelo do átomo construído a partir de fatos 

experimentais e da hipótese de quantização de energia de Max Planck era apresentado. 

Embora o modelo de Bohr e a sua extensão, que se deve principalmente a Sommerfeld, 

tenham sido suplantados pelas mecânicas quânticas de Heisenberg e Schroedinger, para 

muitos estudantes ele ainda é a porta de entrada para o mundo fascinante da estrutura 

interna da matéria. [...]” 
Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/354301.pdf>. Acesso em: 2 de set. 2021 

Acerca dos conhecimentos correlatos aos modelos atômicos, analise as 
seguintes afirmações: 

I. Os trabalhos de Niels Bohr sobre o átomo, baseados em modelos 
matemáticos, ocorreram também na tentativa de corrigir falhas do 
modelo de Rutherford que desobedeciam às leis do 
eletromagnetismo contidas na Física, nas quais, um exemplo, seria o 
possível movimento em espiral dos elétrons em direção ao núcleo 
positivo, provocando o chamado colapso atômico; 

II. A transição entre camadas, que foi empregada após a concepção de 
fótons, proposta por Max Planck, permite que um elétron se 
desloque de um nível eletrônico para outro mais externo 
absorvendo energias fixas, quantizadas. Sendo assim, quando o 
elétron retorna a níveis mais internos, a energia liberada é 
proporcional à frequência emitida por um fóton. 

III. A evolução do modelo atômico e do entendimento de suas 
propriedades quânticas impulsionou, no século XX, o surgimento de 
novas tecnologias, como por exemplo, lâmpadas LEDs, painéis 
solares, dentre outros. 

Assinale a(s) opção (ões) que corresponde (m) ao (aos) item (ns) correto (s): 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  I e II, apenas. 

D  II e III, apenas. 

E  I, II e III. 

 

RASCUNHO 
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CIÊNCIAS SOCIAIS  
QUESTÃO 1  

O professor Minecraftsson encontrou o mapa a seguir, que era usado por piratas que atuavam no Caribe no século XVI, e marcou dois 
pontos nele: o PONTO A e o PONTO B. Mas, como você sabe, ele é um pouco esquecido e, por isso, acabou convidando uma outra personagem 
para ajudá-lo a encontrar o tesouro: Dora, a aventureira. O professor iniciou no ponto A e Dora iniciou no ponto B. 

Disponível em: https://www.amazon.com/Plastic-Treasure-Party-Accessory-2-pack/dp/B01M2CAWLG  Acesso em 17 de agosto de 2021. 

Marque a opção correta que apresente as respectivas direções em que o professor Minecraftsson e Dora devem seguir para 
encontrar o X vermelho no mapa. 

 

 
 

A  Norte e Leste. 

B  Sudeste e Sul. 

C  Nordeste e Oeste. 

D  Sudoeste e Norte. 

E  Noroeste e Nordeste. 

QUESTÃO 2  
Analise o gráfico a seguir. 

A população de um país pode ser caracterizada com base em vários parâmetros, dentre eles: idade e gênero, conforme se 
verifica a seguir. 

PIRÂMIDES ETÁRIAS: BRASIL (1950 – 2010) 
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Fonte:https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-

etaria.html#:~:text=A%20popula%C3%A7%C3%A3o%20acima%20de%2030,anos%2C%204%2C9%25.. Acesso em 17 ago. 2021. Adaptado. 

Com base nas pirâmides etárias apresentadas, constata-se que 

A  na década de 2010, a população era classificada como jovem, pois o número de habitantes com idades entre 0 e 9 
anos era o dobro da população nas faixas etárias de 15 a 24 anos.  

B  desde os anos 1950, o país passa por intenso processo de envelhecimento, sendo que, em todas as décadas, a 
quantidade de homens supera o número de mulheres, demonstrando que esse grupo tem maior cuidado com a saúde. 

C  em 1970, o Brasil atingiu o estágio de país desenvolvido, uma vez que a base da pirâmide superava o corpo e o topo. 

D  entre as décadas de 1950 e os anos 2010, o Brasil deixou de ser um país jovem e passou a ser um país com população 
madura, visto que passaram a predominar populações nas faixas etárias entre 55 e 79 anos de idade.  

E  os dados sobre o século XXI demonstram que o país apresentou uma tendência à redução do crescimento vegetativo. 

QUESTÃO 3  
Para a teoria da dependência a caracterização dos países como "atrasados" decorre da relação do capitalismo mundial de 
dependência entre países "centrais" e países "periféricos". Países "centrais", como centro da economia mundial será 
identificado nos espaços em que ocorrem a manifestação do meio técnico científico informacional em escala ampliada e os 
fluxos igualmente fluam com mais intensidade. A respeito das origens da dependência, assinale a opção correta. 

A  A periferia se refere a países que atingiram um nível de industrialização maior que os demais, o que os coloca no 
grupo dos países industrializados, e que apresentam valores expressivos de PIB. 

B  A origem do processo de formação dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos remonta às grandes navegações 
empreendidas pelos Estados Nacionais da Europa a partir do século XV. 

C  A exploração dos recursos das colônias, como metais preciosos, minérios e produtos agrícolas, proporcionou um 
grande enriquecimento às metrópoles. Podemos citar como colônias de exploração: Austrália, Nova Zelândia, Canadá 
e Estados Unidos. 

D  Os países da periferia controlam a maior parte dos investimentos em pesquisas e desenvolvimento de novas 
tecnologias e detêm a maior parte das universidades e as melhores instituições de ensino. 

E  O modelo de desenvolvimento dos países subdesenvolvidos é caracterizado por um intenso consumo de mercadorias 
e serviços, o que, por sua vez, exige a retirada de grandes quantidades de recursos naturais e gera enormes volumes 
de poluentes. 

QUESTÃO 4  
A Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto da heterogeneidade no sistema internacional — para repetir, da heterogeneidade da 

organização interna e da prática internacional — e somente poderia ser encerrada pela obtenção de uma nova homogeneidade. O resultado 
disto foi que, enquanto os dois sistemas distintos existiram, o conflito da Guerra Fria estava destinado a continuar: a Guerra Fria não poderia 
terminar com o compromisso ou a convergência, mas somente com a prevalência de um destes sistemas sobre o outro. 

HALLIDAY, F. Repensando as relações internacionais. Porto Alegre: EdUFRGS, 1999. 

A caracterização da Guerra Fria apresentada pelo texto implica interpretá-la como um(a) 

A  esforço de homogeneização do sistema internacional negociado entre Estados Unidos e União Soviética. 

B  guerra, visando o estabelecimento de um renovado sistema social, híbrido de socialismo e capitalismo. 
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C  conflito intersistêmico em que países capitalistas e socialistas competiriam até o fim pelo poder de influência em 
escala mundial. 

D  compromisso capitalista de transformar as sociedades homogêneas dos países socialistas em democracias liberais. 

E  enfrentamento bélico entre capitalismo e socialismo pela homogeneização social de suas respectivas áreas de 
influência política. 

QUESTÃO 5   
Das características apresentadas abaixo, assinale aquela que apresenta o caráter cosmopolita do Império Romano em 
relação à sucessão imperial.  

A  A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. 

B  O poder era de origem militar e o próprio imperador escolhia seu sucessor. 

C  Otávio Augusto iniciou o costume de indicar o sucessor e adotá-lo como filho. 

D  O imperador não precisava obrigatoriamente ser romano nem patrício. No século II d.C., o Império foi governado por 
homens provenientes das províncias. 

E  O Senado somente confirmava a decisão do imperador. 

QUESTÃO 6  
Sobre a participação dos holandeses na economia açucareira do Brasil colonial, antes da União Ibérica, é correto afirmar.  

A  Portugal concedeu à Holanda o monopólio sobre a exploração do açúcar brasileiro.  

B  Além de vender o açúcar refinado na Europa, os holandeses eram responsáveis pelo cultivo da cana no Brasil. 

C  Apesar da grande participação holandesa na produção açucareira, já que os senhores de engenho lhes tomavam 
empréstimos, podemos afirmar que eram os ingleses que mais lucravam com o comércio do açúcar, pois eram os 
responsáveis por seu transporte até a Europa.  

D  O refino do açúcar era feito no próprio engenho, depois era transportado para a Europa em navios portugueses e, por 
fim, era distribuído nos países europeus pelos holandeses. 

E  Os holandeses foram parceiros de Portugal na economia açucareira desde a sua implantação, participando em 
importantes setores: financiamento, transporte, refino e distribuição do produto na Europa.   

QUESTÃO 7  
Leia o trecho abaixo e responda. 

Fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns não diferentes do que chamamos na Inglaterra 
de armazéns italianos, de secos e molhados, mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou franceses. (...) 
As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta as palavras Superfino de Londres saltam aos olhos: algodão estampado, panos 
largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Birmingham, podem-se obter um pouco mais caro do que em nossa terra nas lojas do Brasil. 

Maria Graham. Diário de uma viagem ao Brasil. São Paulo, Edusp, 1990, p. 230 (publicado originalmente em 1824). Adaptado. 

O diário de Maria Graham foi escrito em janeiro de 1822 na cidade do Rio de Janeiro. O trecho refere-se    

A  a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, decretada por D. João em 1808, após a chegada da família real 
portuguesa à América.   

B  a facilidade de exportação de produtos manufaturados portugueses, inibindo o desenvolvimento de manufaturas no 
Brasil. 

C  a fundação do Banco do Brasil, em 1808, possibilitando um maior volume de exportações de produtos manufaturados 
no Brasil. 

D  ao aumento dos impostos para manter o estilo de vida da corte portuguesa no Rio de Janeiro.  

E  ao Tratado de Methuen, em 1703, que permitiu a importação de produtos ingleses para todas as colônias de Portugal. 

QUESTÃO 8  
O período que antecede a 1ª Guerra Mundial foi chamado pelos franceses de Belle Époque (1890 – 1914). Sobre as 
características que marcaram a Bela Época, podemos afirmar  

A  que internamente os países balcânicos gozavam de tranquilidade social.  

B  que o avanço tecnológico propiciava benefícios que encantavam as classes mais abastadas e melhorava a qualidade 
de vida das classes proletárias e camponesas.  

C  A expansão imperialista, a superioridade industrial e o poderio financeiro deram aos Estados Unidos o controle da 
economia mundial. 

D  Foi uma época marcada por uma paz aparente, pois havia vários pontos de conflitos entre os países europeus. 

E  A Inglaterra e a Alemanha selaram uma relação econômica sólida e pacífica marcada pelo cooperativismo tecnológico 
e financeiro. 


