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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 1   

Em meados do século passado, o pintor brasileiro Candido Portinari fez uma série de desenhos para ilustrar uma edição 
nacional do Dom Quixote, de Cervantes. Posteriormente, o poeta Carlos Drummond de Andrade compôs uma série de 
poemas, referidos a cada um desses desenhos de Portinari. 

 
Antefinal Noturno 
Dorme, Alonso Quejana. 
Pelejaste mais do que a peleja 
(e perdeste). 
Amaste mais do que amor se deixa amar. 
O ímpeto 
o relento 
a desmesura 
fábulas que davam rumo ao sem-rumo 
de tua vida levada a tapa 
e a coice d'armas, 
de que valeu o tudo desse nada? 
Vilões discutem e brigam de braço 
enquanto dormes. 
Neutras estátuas de alimárias velam 
a areia escura de teu sono 
despido de todo encantamento. 
Dorme, Alonso, andante 
            petrificado 
            cavaleiro-desengano. 

 

Ao analisar as relações de intertextualidade entre o desenho de Portinari e o poema com a obra Dom Quixote de Cervantes, 
observa-se que a interrelação gráfica  

A  evidencia a morte triunfal cavaleiro andante após uma grande batalha. 

B  contrasta a realidade brutal do cotidiano à do sacrifício final do cavaleiro. 

C  destaca as violências que Dom Quixote deverá enfrentar em guerras. 

D  Exalta a derrota do cavaleiro pela coragem de se alistar para guerra. 

E  reforça o desejo de se resgatar os valores da nobreza medieval. 

QUESTÃO 2  
CONFISSÃO – Fui me confessar ao mar.  
– E o que ele disse?  
– Nada.  

Lygia Fagundes Telles. Confissão.  

No miniconto de Lygia Fagundes Telles, verifica-se que 

A  o uso da polissemia impede o leitor de compreender o desfecho, impossibilitando uma reflexão sobre o fato. 

B  a linguagem condensada e direta oportuniza apenas uma interpretação do relato, inviabilizando digressões. 

C  esse gênero literário, por não ser desenvolvido, não apresenta os elementos básicos que compõem uma narração. 

D  a capacidade de síntese da contista consegue congregar questões sociais e sentimentais em uma confissão. 

E  a narrativa sinaliza, com a metáfora “nada”, a existência de um conflito central com foco no clímax. 
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QUESTÃO 3  
Canção 

Nunca eu tivera querido 
dizer palavra tão louca: 
bateu-me o vento na boca, 
e depois no teu ouvido. 
Levou somente palavra, 
deixou ficar o sentido. 
 
O sentido está guardado 
no rosto com que te miro, 
neste perdido suspiro 
que te segue alucinado, 
no meu sorriso suspenso 
como um beijo malogrado. 
 
Nunca ninguém viu ninguém 
que o amor pusesse tão triste. 
Essa tristeza não viste, 
e eu sei que ela se vê bem... 
Só se aquele mesmo vento 
fechou os teus olhos também... 

Cecília Meireles. Poesia completa. 

Com base no poema acima, é correto afirmar, acerca da especificidade da linguagem literária, que  

A  a palavra, de acordo com o poema, não revela toda a força do sentimento que habita o eu lírico. 

B  embora o texto seja um poema, sua linguagem não revela transfiguração artística nem opacidade. 

C  depreende-se que o poema é uma declaração de amor à pessoa amada em virtude da linguagem denotativa. 

D  sem os versos de sete sílabas e as rimas, a literariedade estaria ausente do poema. 

E  versos como “neste perdido suspiro que te segue alucinado” revelam a dimensão literal das palavras no contexto do 
poema. 

QUESTÃO 4  
Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia 

A cada canto um grande conselheiro, 

Que nos quer governar cabana, e vinha, 

Não sabem governar sua cozinha, 

E podem governar o mundo inteiro. 

 

Em cada porta um frequentado olheiro, 

Que a vida do vizinho, e da vizinha 

Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha, 

Para a levar à Praça, e ao Terreiro. 

 

Muitos mulatos desavergonhados, 

Trazidos pelos pés os homens nobres, 

Posta nas palmas toda a picardia. 

 

Estupendas usuras nos mercados, 

Todos, os que não furtam, muito pobres, 

E eis aqui a cidade da Bahia. 
MATOS, G. Disponível em: <jornaldepoesia.jor.br/grego03.html>. Acesso em: 30 set. 2015 

No que se refere ao conteúdo e à estrutura do poema, assinale a alternativa correta. 

A  o poeta faz uso do soneto para descrever metaforicamente a paisagem e os tipos humanos divertidos da Bahia. 

B  todos os versos são heterométricos e os quartetos apresentam rimas interpoladas ou opostas. 

C  ao se referir aos personagens “conselheiro” (verso 1) e “olheiro” (verso 5), o eu poético se vale da ironia e do 
sarcasmo. 

D  Gregórios de Matos restringe-se a denunciar os desvios morais que pairavam sobre a cidade da Bahia à sua época. 

E  o eu poético, por meio de antíteses e paradoxos, enaltece as pessoas que conseguiram ficar ricas honestamente na 
cidade da Bahia à sua época.  
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QUESTÃO 5  
Do Brasil descoberto esperavam os portugueses a fortuna fácil de uma nova Índia. Mas o pau-brasil, única riqueza brasileira de simples 

extração antes da “corrida do ouro” do início do século XVIII, nunca se pôde comparar aos preciosos produtos do Oriente. (...) O Brasil dos 
primeiros tempos foi o objeto dessa avidez colonial. A literatura que lhe corresponde é, por isso, de natureza parcialmente superlativa. Seu 
protótipo é a carta célebre de Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa fertilidade do solo.  

(MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides − Breve história da literatura brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977, p. 3-4) 

A crítica literária define que para a formação da literatura, enquanto sistema literário, há que se considerar a presença ativa 
de autores, a publicação de obras e a resposta de um público leitor. Nessa perspectiva, entende-se que a formação da 
literatura brasileira 

A  consolidou-se no período árcade em que houve o início de uma vida cultural da nação com o aparecimento de classes 
letradas.  

B  expandiu-se no período do Barroco pela variedade de gêneros capazes de expressar aspectos mais complexos de 
nossa vida cultural. 

C  formou-se a partir da literatura jesuítica, em que os poemas e autos devem ser vistos como o marco da formação da 
literatura brasileira. 

D  constituiu-se a partir da carta de Pero Vaz de Caminha e dos textos dos missionários jesuíticos, os quais fazem ver 
desde cedo a formação de um maduro sistema literário nacional. 

E  estabeleceu-se, enquanto sistema, com o a Independência no período do Romantismo, em virtude de um aumento do 
público leitor, sobremaneira o da inclusão da mulher burguesa no campo da leitura. 

QUESTÃO 6  
Leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet. 

“O carro furou o pneu e bateu no meio fio, então eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou dois 
dos três indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º BPM”, afirmou o major. 

Disponível em https://www.gp1.com.br/. 

No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui, necessariamente, uma natureza de agente, ainda que o verbo 
esteja na voz ativa, tal como encontrado em 

A  “e bateu no meio fio”. 

B  “O refém conseguiu acionar a população”. 

C  “tentaram linchar eles”. 

D  “afirmou o major”. 

E  “O carro furou o pneu”. 

QUESTÃO 7  
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. 
 

Para adequar a linguagem ao assunto, o autor lança mão também de um léxico popular, como atestam todas as palavras 
listadas na alternativa 

A  saracoteio, brasido, rabanar, senzalas. 

B  esperneiam, senzalas, pincham, delírio. 

C  saracoteio, rabanar, cangote, pincham. 

D  fazenda, rabanar, cinzas, esperneiam. 

E  delírio, cambalhotas, cangote, fazenda. 
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QUESTÃO 8  
Assinale a alternativa em que a mudança de posição do termo sublinhado não implique a possibilidade de mudança de 

sentido do enunciado. 

A  Belo Horizonte já foi uma linda cidade. 
Belo Horizonte já foi uma cidade linda. 

B  Filho meu não irá para o exército. 
Meu filho não irá para o exército. 

C  Meu carro novo é maior. 
Meu novo carro é maior. 

D  Por algum dinheiro ele seria capaz de vender a casa. 
Por dinheiro algum ele seria capaz de vender a casa. 

E  Com uma simples dose do medicamento ficou curada. 
Com uma dose simples do medicamento ficou curada. 

 

Texto para as questões 9 e 10. 

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 9  
Nos seguintes fragmentos extraídos do texto, os termos sublinhados exercem a mesma função sintática, exceto no item 

A  “É impossível sair da sala de cinema”. 

B  “É também (e talvez sobretudo) um questionamento que nos desafia”. 

C  “Ninguém imagina que comer banha”. 

D  “... comer banha, fumar, tomar pinga, transar sem camisinha e combinar, sei lá, nitratos com Viagra seja uma boa 
ideia”. 

E  “... parece lógico que concordemos sem hesitação sobre o seguinte”. 

QUESTÃO 10  
Os termos sublinhados nas frase seguintes exercem a mesma função sintática, exceto no item 

A  “... o que vale mais, a preservação de nossas forças ...” 

B  “... a livre procura da máxima intensidade...” 

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

D  “A doença e a morte parecem ter-se vingado de sua paixão exagerada de viver.” 

E  “... a livre procura da máxima intensidade e variedade de experiências.”  
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MATEMÁTICA 
QUESTÃO 1  

As representações cartesianas dos gráficos das funções �: ℝ → ℝ  e ℎ: ℝ → ℝ, 
tais que ���� = 2� + � e ℎ��� = 1 + 2����, em que � e � são constantes reais, 

se intersectam no ponto �4, 9�. Nessas condições, o valor de 
( )+

2

a k
 é  

A  
3

.
4

 B  
1

.
2

 C  
1

.
4

 D  
1

.
5

 E  
1

.
8

 

QUESTÃO 2  
O preço de uma calça, na loja Jeans, é de R$ 150,00 e deve ser reajustado em 
20%. A mesma calça, na loja Kelvin, é vendida por R$ 225,00. Se o dono da loja 
Kelvin conceder um desconto no preço da calça, de maneira a igualá-lo ao que 
será praticado na loja Jeans, após o reajuste de 20%, ele terá de reduzir o preço 
em  

A  50%.  

B  40%.  

C  30%.  

D  20%.  

E  10%. 

QUESTÃO 3  
Um comerciante vende, diariamente, 100 quilogramas de farinha a R$ 1,50 o 
quilograma. Depois de algum tempo, percebeu que, a cada R$ 0,10 de aumento 
no preço do quilograma da farinha, ele deixa de vender 5 quilogramas. Nessas 
condições, para que o comerciante tenha a maior receita possível, o preço, em 
real, do quilograma de farinha deve ser igual a  

A  1,90. 

B  1,85. 

C  1,75. 

D  1,65. 

E  1,50. 

QUESTÃO 4  
No triângulo ��� da figura a seguir, � ∈ ������,  � ∈ ������, �� = 15 cm, �� = 3 cm, 
�� = 5 cm e �� = 7 cm.  

A

B C

D

E

 
Sendo #$ a área do triângulo ��� e #� a área do quadrilátero ����, a razão 

2

1 2

s

s s+
  é igual a 

A  
1

.
6

 B  
2

.
7

  C  
1

.
4

  D  
1

.
3

 E  
2

.
3

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 5  
Na figura a seguir, os pontos �, �, �, � e � pertencem à circunferência a seguir.  

A

B

C

D

E  
Nessas condições, se as medidas doa ângulos ��&� e ��'� são, respectivamente, 
iguais a 100° e 115°, então a medida do ângulo ��(� é igual a 

A  75°.  

B  70°.  

C  35°.  

D  25°.  

E  15°.  

QUESTÃO 6   
A sequência ��, � + 3, 5� − 3, 8��, em que � ∈ ℝ, é uma progressão 
geométrica de razão -. Nessas condições, o valor da expressão �� − -�3  é  

A  1.  

B  8. 

C  27. 

D  81. 

E  125. 

QUESTÃO 7  
As medidas dos lados de um triângulo ABC são dadas por �� = �� + 1� cm,  
�� = �2�� cm e �� = ��� − 5� cm. Se os valores numéricos de ��, �� e �� 
definem, nessa ordem, uma progressão aritmética, a área, em cm2, do triângulo 
ABC é igual a 

A  2√21. 

B  4√21. 

C  6√17. 

D  21√7. 

E  11√17. 

QUESTÃO 8  
No triângulo ��� da figura, tem-se que os ângulos ���1�� e ���2�� são retos, � ∈
������  e  � ∈ ������.   

A

B

CD

E

 

Se �� = 1 cm, �� = √3 cm e �� = 2 ∙ ��, então a medida do segmento ������, em 
cm, é igual a 

A 
3

.
4

 B 
7

.
4

 C 
3

.
2

 D 
7

.
2

 E 
7

.
2

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 9  
Seja a função 4: ℝ → ℝ, tal que ( ) 2 ,f x ax bx c= + +  em que �, 5 e 6 são números reais e � ≠ 0. Se o vértice da parábola que 

representa graficamente essa função é o ponto ( )2, 1V −  e ( )5 8,f =  então ( )f a b c− +  é igual a 

A  −99. 

B  −35. 

C  0. 

D  35. 

E  99. 

QUESTÃO 10  
Alberto, Carlos e Eduardo foram os três jogadores que cometeram menos faltas em um torneio de basquetebol amador e, 
por isso, dividiram um prêmio de R$ 10 020,00 em partes inversamente proporcionais ao número de faltas cometidas em 
todo o torneio. Se, durante o torneio, Alberto cometeu 5 faltas, Carlos, 7 faltas e Eduardo, 11 faltas, então Alberto recebeu a 
mais que Carlos a quantia, em real, de 

A  1 100,00.  

B  1 320,00.  

C  2 100,00.  

D  3 300,00.  

E  4 620,00. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
QUESTÃO 1  

Em todos os ecossistemas existem relações tróficas envolvendo seres de diferentes espécies. Tais relações são fundamentais 
para manutenção do fluxo energético entre os diferentes níveis tróficos. A imagem a seguir ilustra um desses fluxos.  

 
Extraído de Armênio Uzunian e Ernesto Birner, Biologia, volume único, 3ª edição. 

Com base na figura e conhecimentos correlatos, marque a opção correta. 

A  Uma elevação da população de decompositores provocará imediatamente uma elevação da população de vegetais. 

B  Ao longo desta teia alimentar ocorre aumento do quantitativo de energia entre os consumidores. 

C  Os vegetais ocupam o primeiro nível trófico neste esquema, e, portanto, terão mais energia disponível. 

D  Uma redução da população de lobos provocará uma elevação da população de jararacas nesta cadeia alimentar. 

E  Uma drástica redução na população de vegetais não ocasionará impacto na cadeia alimentar. 
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QUESTÃO 2  
Proteínas são polímeros constituídos por aminoácidos, e, que além de representar o maior grupo de moléculas orgânicas do 
corpo desempenham diferentes papéis biológicos como de defesa, estrutural, de transporte e enzimático. As enzimas 
constituem-se como biocatalisadores fundamentais para manutenção do metabolismo, tendo elevada especificidade aos 
seus substratos. O gráfico a seguir refere-se à atividade enzimática.  

 
Adaptado de http://docentes.esalq.usp.br 

Analise-o e marque a opção correta. 
A  Conclui-se da análise do gráfico que a temperatura é um dos fatores que influenciam a atividade enzimática. 

B  Conclui-se da análise do gráfico que na reação catalisada houve aumento da energia de ativação necessária. 

C  No intervalo entre 10 ℃ e 20 ℃ e 40 ℃ e 50 ℃ há desnaturação proteica. 

D  A temperatura corporal considerada normal em um ser humano é desfavorável a ação enzimática considerando o 
gráfico. 

E  Entre as temperaturas de 10 ℃ e de 30 ℃ a velocidade de reação �9� e a temperatura �:� se relacionam através da 
equação 9 = � ∙ :, em que k é uma constante positiva.  

QUESTÃO 3  
Observe e analise o esquema a seguir. 

 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Esquema-ilustrativo-da-camada-de-gases-e-o-efeito-estufa-Fonte-Adaptado-

de_fig25_271823528 (acesso em 10/08/2021) 

Considerando o esquema e conhecimentos correlatos julgue as afirmativas a seguir e marque a opção correta. 

I. O efeito estufa é um fenômeno natural intensificado pela ação humana. 

II. O efeito estufa é um fenômeno necessário a manutenção da temperatura do planeta. 

III. Há gases estufa relacionados ao metabolismo de seres vivos. 

IV. Há entre os gases estufa moléculas relacionadas a eutrofização, como o ozônio. 
 

A  São corretas somente I e III. 

B  São corretas somente II e III. 

C  São corretas somente I e IV. 

D  São corretas somente I e II. 

E  São corretas somente I, II e III. 
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QUESTÃO 4  
Observe e analise o esquema a seguir. 

 

Com o auxílio do esquema e de conhecimentos correlatos julgue as afirmativas 
a seguir. 

I. Em todos os compostos celulares orgânicos existem cadeias 
carbônicas ou o elemento carbono. 

II. Dentre os compostos orgânicos alguns desempenham a função de 
reserva energética. 

III. H2O, C6H12O6, I-, Cl- e Fe++ estão presentes no grupo A. 

IV. Todas as células apresentam compostos orgânicos e inorgânicos em 
proporções variáveis. 

Agora, assinale a opção que contém a quantidade de afirmativas corretas, de 
acordo com o modelo biológico em estudo. 

A  0. 

B  1. 

C  2. 

D  3. 

E  4. 

QUESTÃO 5  
A montagem abaixo consiste em 4 polias (3 móveis e 1 fixa) e um objeto em 
equilíbrio no instante t0 = 0 s. O objeto preso a polia fixa possui massa m e a 
polia mais baixa está presa ao solo e nessa ligação existe um dinamômetro que 
marca 160 N. Num determinado instante, corta-se o fio no ponto onde se 
mostra a tesoura (t) e o corpo de massa m cai livremente. Adote a aceleração 
da gravidade como 10 N/kg. 

 
Marque a alternativa correta: 

A  Se usarmos a tesoura para cortar o fio entre o objeto e a polia fixa o 
corpo demorará menos para chegar ao solo do que se cortarmos no 
ponto mostrado figura. 

B  Se montarmos um sistema parecido com esse adicionando mais uma 
polia móvel antes do dinamômetro, diminuiremos a força resultante 
que atua no teto da montagem. 

C  O impulso da força peso que atua no objeto será maior quanto maior 
for a massa desse objeto, antes de cortarmos o fio que segura o sistema. 

D  A variação da quantidade de movimento sofrida pelo corpo no primeiro 
segundo de queda vale 20 N.s. 

E  No dinamômetro a força elástica tem direção perpendicular à posição 
do fio que está ligado a ele. 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 6  
Os atletas do salto em altura, na corrida, atingem uma velocidade horizontal de 7 

m/s. “Eles correm em curva e no instante do salto fixam um dos pés no chão e se 
impulsionam para passar por cima da barra. “Nesse instante, os atletas usam as pernas 
para jogar o corpo para cima, ganhando altura durante o salto. Esse impulso é essencial 
para um bom desempenho nas competições.” 

O recorde mundial é do atleta Javier Sotomayor (CUB) que alcançou 2,45 m na prova de Salamanca (ESP) em 
27/07/1993. 

Fonte: https://jornal.usp.br/ciencias/cientistas-desvendam-a-fisica-por-tras-da-performance-dos-atletas/, com 
modificações. 

 
 

Assinale a alternativa correta:  

A  No ponto mais alto da trajetória, considerando ser uma trajetória 
oblíqua, a velocidade da atleta é zero. 

B  O movimento que o atleta faz é desacelerado desde o instante em que o 
último pé dele abandona o solo até o momento em que atinge o colchão 
na aterrisagem. 

C  Desconsiderando a resistência do ar a velocidade máxima atingida pelo 
atleta foi de 7 m/s, ao longo de todo o movimento de salto. 

D  Para alcançar o recorde mundial de 2,45 m, a velocidade vertical do 
atleta precisa ser maior do que 49 m/s. 

E  O trabalho da força peso é nulo, quando se analisa a sua influência sobre 
a velocidade horizontal que esse atleta possui. 

QUESTÃO 7  
Exercício muito comum nas academias o “legpress” se mostra um exercício bem 

completo para musculatura inferior. 
Por ser um movimento multiarticular, o leg press trabalha vários músculos ao 

mesmo tempo, otimizando o tempo dedicado ao treino de membros inferiores. "Inclusive, 
é mais eficaz para os glúteos fazer esse movimento do que os exercícios isolados [para o 
bumbum], realizados com caneleira, por exemplo", afirma Paulo Gentil, mestre em 
educação física, doutor em ciência da saúde e professor na UFG. 

Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/10/09/indicado-para-iniciantes-leg-press-
trabalha-musculos-das-coxas-e-gluteos.htm?cmpid=copiaecola 

 

RASCUNHO 
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Imaginemos um atleta realizando o movimento correto, nesse equipamento 
que possui inclinação de 45°, a massa total que será movimentada pelas pernas 
do atleta é de 300 kg. Existe entre as partes móveis dessa máquina um 
coeficiente de atrito estático de valor 0,5 e de atrito cinético de valor 0,4. Da 
posição em que as pernas do atleta estão recolhidas até a posição em que as 
pernas estão totalmente esticadas existe uma variação vertical do apoio onde 
os pés estão encostados de 35 cm. Adote aceleração da gravidade como 
10 N/kg e sen 45° = cos 45° = 0,7 

A  A força de atrito entre as partes móveis do equipamento possui sempre 
a mesma direção ao longo de uma repetição. 

B  A componente do peso que é paralela ao plano do movimento não 
realiza trabalho. 

C  O atleta precisa fazer uma força paralela ao plano de movimento do 
equipamento superior a 2100 N para deslocá-lo ascendentemente. 

D  Por causa do movimento criado a força de atrito cinético é maior do que 
a força de atrito estático. 

E  O deslocamento da parte móvel no eixo x é superior à 75 cm. 

QUESTÃO 8  
A Força Aérea Brasileira (FAB) pretende realizar em breve o ensaio em voo do 
primeiro motor aeronáutico hipersônico feito no país. O teste integra um 
projeto mais amplo cujo objetivo é dominar o ciclo de desenvolvimento de 
veículos hipersônicos. 

Além do motor hipersônico, o projeto, chamado de Propulsão Hipersônica 14-
X, prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado (VANT), onde esse 
motor será instalado. O quadro mostra um comparativo entre a velocidade 
atingida pelo VANT 14-X e por outros veículos aéreos. 

 

 
(http://revistapesquisa.fapesp.br, janeiro de 2019. Adaptado.) 

Esses veículos podem ter suas velocidades descritas pelo número de Mach (ou 
“velocidade Mach”), que é uma medida adimensional de velocidade. O número 
Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo num meio fluido e a 
velocidade do som nesse meio. Assim, se um corpo chegou ao número de Mach 
5 no ar, ele atingiu cinco vezes a velocidade do som no ar, ou seja, 1700 metros 
por segundo. 

 

No caso do VANT 14-X, ele poderá atingir uma velocidade, que corresponderá, 
aproximadamente, ao número de 

A  Mach 98. 

B  Mach 35. 

C  Mach 127. 

D  Mach 10. 

E  Mach 7. 

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 9  
3º maior diamante do mundo é descoberto em Botsuana! A pedra preciosa tem 1.098 quilates e foi encontrado no dia 1º de junho de 

2021 na mina Jwaneng. Ele mede 7,3 cm de comprimento, 5,2 cm de largura e 2,7 cm de espessura e ainda não ganhou um nome. O maior diamante 
conhecido do mundo é o 'Cullinan', que foi encontrado na África do Sul em 1905.  

Disponívem em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/06/17/3o-maior-diamante-do-mundo-e-descoberto-em-botsuana-veja.ghtml, acesso 02/09/2021. 

A unidade prática internacional para a pesagem de diamantes é o quilate, que corresponde a 200 mg. Marque a opção que 
apresenta o volume aproximado, em litros, do diamante descoberto em Jwaneng. 

Dado: ddiamante = 3,5 t/m3. 

A  0,057 L 

B  0,063 L 

C  0,075 L 

D  0, 68 L 

E  62, 74L 

QUESTÃO 10  
Atualmente o gás natural está sendo usado nas indústrias, na geração de energia elétrica e, cada vez mais, como combustível 
para automóveis (gás natural veicular). Considerando que: 

1. o gás natural é formado principalmente por metano (CH4);  

2. a reação de combustão completa do metano é: CH4(g) + O2(g)  CO2(g) + H2O(l).  

3. o processo tem um rendimento de 80%.  

4. a densidade do gás natural é de 0,60 kg/m3 à temperatura ambiente.  

Marque a opção que apresenta a massa aproximada de gás carbônico, em gramas, produzida pela queima de 8 m3 de gás 
natural. 

Dados: massas atômicas (u): H = 1, C=12 e O= 16. 

A  4800 g 

B  10560 g 

C  13200 g 

D  16500 g 

E  18200 g 

QUESTÃO 11  
Classifique as reações abaixo quanto ao seu tipo. 

I. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 

II. Cu(OH)2 → CuO + H2O 

III. Zn + 2AgNBaCO3 → 2Ag + Zn(NBaCO3)2 

IV. NH3 + HCl → NH4ClA  

Marque a opção que apresenta a ordem correta de classificação das reações.  

A  Decomposição, simples troca, dupla troca, adição. 

B  Dupla troca, adição, simples troca, análise. 

C  Dupla troca, análise, deslocamento, síntese. 

D  Deslocamento, análise, dupla troca, adição. 

E  Dupla troca, decomposição, síntese, simples troca. 

QUESTÃO 12  
Na Onda do Sódio 

Eu sou o Sódio,  
não tenho ódio.  
Quando estou com a água,  
não guardo mágoa.  
Explodo de emoção,  
nessa reação. 
 
Não esbanjo meu potencial,  
sou muito legal.  
Minha família é a um,  
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me dou bem com cada um.  
Meu período é o terceiro,  
de quem eu sou parceiro. 
Existe um halogênio especial,  
me ligo a todos, mas com o cloro...  
Eu adoro!  
Que união genial! 
 
Me envolvo em muitas reações,  
com diferentes emoções.  
Base, cátion, sal...  
Eu sou mesmo radical! 

(Poesia de autoria de equipe participante da Gincana de Química (2011)  
da Universidade Federal do Ceará. Disponível em:  

<http://www.quimica.ufc.br>. Acesso em 01/09/2021.) 

Acerca das informações químicas do elemento sódio que podem ser extraídas do texto “Na onda do sódio”, considere as 
seguintes afirmativas:  

1. Da afirmativa “Minha família é a um”, pode-se concluir que sódio pertence ao grupo 1e, portanto, possui configuração 
eletrônica finalizada em ns1.  

2. Da afirmativa “Meu período é o terceiro”, interpreta-se que a configuração eletrônica é preenchida até o nível n = 3.  

3. O cloro é o “halogênio especial”, possui 7 elétrons na camada de valência e se encontra no mesmo período que o sódio.  

4. No sal de cloreto de sódio (NaCl), a configuração eletrônica do cátion Na+ é preenchida até o nível n = 2, finalizando em 
2s2, 2p6.  

Marque a opção correta.  

A  Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  

B  Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  

C  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  

D  Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  

E  As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

CIÊNCIAS SOCIAIS  
QUESTÃO 1  

Observe os mapas a seguir. 

 
Após a analise dos mapas e a leitura das escalas cartográficas, marque a única opção correta. 

A  A escala numérica que possuir um denominador com valor maior ou igual ao do mapa 1 é classificada como uma 
escala grande. 

B  Quanto maior for a escala de um mapa, mais extensa será a área representada e maior será a quantidade de detalhes 
cartografados. 

C  Comparado as áreas cartografadas, é possível afirmar que a escala do mapa 2 é maior que a escala do mapa 1. 

D  As escalas numéricas utilizadas nos dois mapas acima também são aplicadas para representar, com riqueza de 
detalhes, áreas cartografadas em plantas baixas. 

E  As escalas explícitas dos mapas acima são, respectivamente, 1cm = 250km e 1cm = 4km. 
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QUESTÃO 2  
Um trem percorre a distância entre três estações. Sabendo-se que a viagem teve duração de 5 horas, a uma velocidade média 
de 80 km/h, e que a distância gráfica entre as estações é de 16 cm. Assinale a opção que indica a escala numérica do mapa 
onde esse trajeto foi traçado. 

A  1: 25 000 

B  1: 2 500 000 

C  1:  250 

D  1: 25 000 000 

E  1: 250 000 

QUESTÃO 3  
Observe a imagem a seguir 

 
(http://revistaescola.abril.com.br) 

As placas tectônicas são grandes blocos de rochas que formam a crosta terrestre e flutuam sobre o magma. Este, por sua 
consistência fluída, possibilita o deslizamento dos continentes e consequentemente suas movimentações. Na figura acima 
temos a representação das principais placas tectônicas que compõem o planeta e seus movimentos. Com base nessas 
informações e nos conhecimentos sobre o tema, marque a opção correta. 

A  O magma é o material que compõe todo o interior da crosta terrestre, enquanto as rochas são formadas pelos minerais 
que compõem a parte superficial da litosfera. 

B  A lava expelida pelos vulcões corresponde ao magma não-solidificado e que forma diretamente as rocha 
sedimentares. 

C  Os terremotos decorrem do atrito gerado pela movimentação do manto superior com a astenosfera. 

D  As cadeias montanhosas orogênicas do terciário têm sua formação ligada diretamente à subducção e soerguimento 
crustal. 

E  Os Andes, o Himalaia e as Rochosas resultam da movimentação divergente das placas tectônicas. 

QUESTÃO 4  
Na Atenas democrática dos séculos V e IV, todos podiam participar nas sessões da assembleia do povo (...). A decisão é aprovada por 

maioria, fazendo-se a votação de braço no ar. (...). As decisões da assembleia abrangiam tanto a política externa como questões internas, 
construções públicas, lançamento de um novo imposto de guerra excepcional, introdução de um novo culto. No século V, a presença na 
assembleia não era remunerada. Mas a partir do século IV foi instituído um salário... Na pólis, cidade-estado grega, o que era de interesse 
particular converteu-se em interesse público e, como tal, tornou-se objeto de debates. 

(MOSSE, Claude. O cidadão na Grécia Antiga. Lisboa: Edições 70, 1993, p. 54, 55) 

Escolha a opção que melhor representa o assunto tratado no texto 

A  O racionalismo grego foi responsável pelo surgimento da noção de individualismo, segundo o qual o ser humano e as 
ideias por ele defendidas seriam mais importantes do que as coletivas. 

B  Com a gradual mudança para um governo no qual o indivíduo estaria sob a autoridade das leis, ocorreram revoltas, 
pois não foram levadas em consideração as diferenças naturais existentes entre os homens. 
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C  A submissão do indivíduo a normas fossem elas jurídicas ou morais, acabou por gerar nos cidadãos um sentimento 
de injustiça, pois alguns se consideravam mais leais à cidade do que outros. 

D  Com o declínio de um governo aristocrático, uma nova concepção de igualdade passou a funcionar como princípio 
regulador da vida pública, na qual todos cidadãos, sem exceção, estavam nivelados perante a lei. 

E  O autor definiu o homem como “um animal político” e defendeu a inserção de todos na discussão dos assuntos da 
cidade, mas, para ele, a autonomia plena só seria alcançada se o indivíduo não se comprometesse com a política. 

QUESTÃO 5  
Por razões não perfeitamente esclarecidas, os médicos laicos simplesmente desapareceram a partir do século V. O atendimento 

médico e o combate ás principais doenças passaram a ser feitas nos mosteiros pelos padres das diferentes ordens religiosas. 
Entre os mosteiros que se destacaram no exercício da atividade médica está o de Monte Cassino, na Itália, construído sobre antigo 

templo de Apolo. Ao mesmo tempo, multiplicava-se também o uso de relíquias e talismãs para a proteção das doenças. Exemplos marcantes 
de como a superstição era o fundamento da Medicina dessa época podem ser sentidos nas palavras de Santo Agostinho: O perfume de 
azeviche afugenta os demônios e seu uso desata e desfaz o quebranto, ligaduras e encantamentos e todos os fantasmas tristes e melancólicos. 

Com o passar dos anos, os padres passaram a exercer a Medicina fora dos muros dos mosteiros. Em consequência dos atritos criados 
pelos danos causados aos doentes, como a sangria, os religiosos foram proibidos de exercer a atividade médica fora dos mosteiros por 
determinação dos Concílios de Remis (1131) e de Roma (1139). 

Prof.Dr.HC João Bosco Botelho. (http://www.historiadamedicina.med.br/?p=549, acesso 22/08/2021, 11h). 

O texto sobre a medicina, na Idade Média, indica: 

A  Que há identificação entre Ciência e Fé, no período da Reforma, sendo isso um dos fatores para a criação do 
Protestantismo. 

B  Divergências entre Medicina e Fé, exemplificadas pela atual prevenção da AIDS, que tem por base o persistente 
princípio religioso da inexistência de contágio. 

C  Que o empirismo científico foi estimulado pela religiosidade européia medieval, durante o Renascimento. 

D  Que a Medicina ocidental apresentou grande progresso, devido à fé religiosa, durante a Peste Negra na Europa. 

E  Entraves no desenvolvimento científico provocados pelos ideais religiosos, quando a Igreja Católica era hegemônica 
na Europa Ocidental. 

QUESTÃO 6  

 
Nessa imagem estão retratados alguns monstros que os europeus (sobretudo os portugueses e espanhóis) acreditavam existir. Até 

os séculos XV e XVI, quando ocorreram as grandes viagens marítimas, acreditava-se que esses monstros habitavam a região das Índias. Porém, 
a medida que os navegadores foram chegando a tais regiões e desmistificando-as, passaram a acreditar que as criaturas monstruosas estavam 
em outras terras que ainda eram desconhecidas. Dessa forma o oceano Atlântico e o “Novo Mundo”, ou o Continente Americano, passaram 
a ser o reduto onde habitavam esses monstros. 

(PRIORE, Mary del. Esquecidos por Deus. Monstros no mundo europeu e ibero-americano [séculos XVI-XVIII]. São Paulo: Companhia das Letras,2000).  
 

A constante presença dessas figuras nos relatos dos navegadores é indicativa: 

A  Da visão de mundo da sociedade europeia da época, que mantinha a visão medieval sobre a existência das maravilhas 
do mundo e ainda não havia adotado a observação efetivamente científica da cultura e da natureza. 

B  Da permanência cultural da mitologia antiga na Europa (principalmente a mitologia nórdica), que retratava os 
habitantes nativos das terras do Atlântico, Pacífico e Índico como monstros. 

C  Da crença renascentista de que à “humanidade” dos europeus correspondia a bestialidade dos povos do Novo Mundo, 
que estariam evoluindo de animais para seres humanos. 

D  Da convicção generalizada de que todos os não-europeus eram descendentes de Caim e, portanto, tinham uma 
anatomia monstruosa. 

E  De uma mitologia nova que se formou na Europa Renascentista, resultante das alucinações sofridas por todos os 
navegadores diante da tensão provocada pelo desconhecido. 
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QUESTÃO 7  
Fragmento 49: Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. 
Fragmento 91: Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, segundo Heráclito, nem substância mortal tocar duas vezes na mesma 

condição; mas pela intensidade e rapidez da mudança dispersa e de novo reúne (ou melhor, nem mesmo de novo nem depois, mas ao mesmo 
tempo) compõe-se e desiste, aproxima-se e afasta-se. 

HERÁCLITO. Fragmentos. Disponível em: https://filosoficabiblioteca.files.wordpress.com/2013/10/fragmentos-de-herc3a1clito-da-natureza.pdf 

Conhecemos o pensamento do filósofo pré-socrático Heráclito por meio dos seus fragmentos.  

Tendo como referência os fragmentos 49 e 91 relacionados acima, e a teoria cosmológica de Heráclito pode-se afirmar que 

A  o elemento primordial (arché) é a água, devido à clara referência ao rio. 

B  a mudança constante, eterna (devir) é a explicação racional para a origem das coisas.  

C  o átomo, que é ao mesmo tempo unidade e dispersão é o elemento primordial. 

D  todas as coisas convergem para um único ser, estável, único, infinito e imortal. 

E  o ápeiron (infinito) é o princípio originário de todas as coisas.  

QUESTÃO 8  
Mas diga-me o que aconteceria se um de vocês tivesse a sorte de contemplar a beleza essencial inteira, pura e genuína, não 

contaminada pela carne e a cor da humanidade e todo esse refugo mortal. E se pudessem divisar a própria beleza divina em sua forma única? 
Acha que é uma vida lamentável para um homem — ver as coisas dessa maneira, adquirir essa visão pelos meios adequados e tê-la sempre 
consigo? Apenas considere, disse ela, que isso fará somente com que, ao ver a beleza através daquilo que a torna visível, não alimente ilusões, 
mas exemplos de virtude, porquanto seu contato não é com a ilusão, mas com a verdade. 

PLATÃO. O Banquete. 

Considere-se que o fragmento extraído do Diálogo “O Banquete” de Platão pode ser compreendido como uma referência à 
Teoria ou Doutrina das Ideias do filósofo.  

A razão de tal afirmativa se deve ao fato de que 

A  a personagem sugere que a beleza essencial e genuína se encontra na diversidade dos belos corpos. 

B  apenas no corpo sensível dos amantes se pode encontrar o belo puro e essencial. 

C  ver a beleza naquilo que é físico e efêmero é uma forma de alcançar a ideia do belo. 

D  não se pode confiar na visão dos sentidos, uma vez que alimenta ilusões e nos afasta da inteligibilidade do belo.  

E  o belo se manifesta pleno no sensível por meio da percepção da simetria dos corpos.  


