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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 1  

Pálida à luz da lâmpada sombria, 

Sobre o leito de flores reclinada, 

Como a lua por noite embalsamada, 

Entre as nuvens do amor ela dormia! 

 

Era a virgem do mar, na escuma fria 

Pela maré das águas embalada! 

Era um anjo entre nuvens d'alvorada 

Que em sonhos se banhava e se esquecia! 

 

Era a mais bela! Seio palpitando... 

Negros olhos as pálpebras abrindo... 

Formas nuas no leito resvalando... 

 

Não te rias de mim, meu anjo lindo! 

Por ti - as noites eu velei chorando, 

Por ti - nos sonhos morrerei sorrindo! 
(Álvares de Azevedo) 

Respectivamente, quanto à forma e ao conteúdo, marque a opção correta acerca do poema.  

A  Apresenta, por meio de versos na medida velha, um traço recorrente na poesia de Álvares de Azevedo: a morte.  

B  Os versos são brancos. Indicam que a mulher descrita pelo eu lírico caracteriza-se, principalmente, pela pureza.  

C  Trata-se de um soneto que ironiza a condição burguesa da mulher amada.  

D  Por meio da elegia, o poeta apresenta uma cena em que o amante deprecia os dotes físicos da amada.  

E  Há rimas interpoladas e ricas nos quartetos. A mulher aparece na condição de ser idealizado, característica comum à 
segunda geração da poesia romântica.  

QUESTÃO 2  
Senhor Deus dos desgraçados! 

Dizei-me vós, Senhor Deus! 

Se é loucura... se é verdade 

Tanto horror perante os céus... 

Ó mar! por que não apagas 

Co'a esponja de tuas vagas 

De teu manto este borrão?... 

Astros! noite! tempestades! 

Rolai das imensidades! 

Varrei os mares, tufão!... 
(Castro Alves) 

Acerca do fragmento do poema Navio Negreiro, marque a opção correta.  

A  O poeta dos escravos opta por um nacionalismo crítico, como sugeria a literatura da segunda geração romântica, 
também conhecida como geração condoreira.  

B  Neste texto, Castro Alves está para a representação crítica do problema da escravidão no Brasil, assim como Gonçalves 
Dias está para a crítica ao genocídio sofrido pelos índios brasileiros em grande parte dos seus poemas.   

C  O poeta apega-se exclusivamente às formas clássicas do soneto e da medida nova, enquanto os demais poetas de sua 
geração restringem-se às redondilhas menores.  

D  Castro Alves, alinhado aos preceitos da geração hugoana, retrata o problema da escravidão, adotando um tom crítico 
e emotivo.  

E  A poesia de Castro Alves aproxima-se do Realismo. Seus versos atentos à realidade do país dialogam com a estética 
naturalista, pois representam sua natureza exuberante como símbolo nacional: céu, mar, astros.  

QUESTÃO 3  
 Vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam: o meu delírio começou em presença de 

Virgília; Virgília foi o meu grão pecado de juventude; não há juventude sem meninice; meninice supõe nascimento; e eis aqui como 
chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram?  

(Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
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No que diz respeito à forma de narrar, que características machadianas são evidenciadas no trecho acima? 

A  Intertextualidade e digressões. 

B  Narrador em 3ª pessoa e ironia. 

C  Metalinguagem e narrativa não linear. 

D  Pessimismo social e diálogo com o leitor. 

E  Discurso indireto livre e narrativa não linear. 

QUESTÃO 4  
Via láctea 

Soneto XIII 

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto… 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via-láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: “Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?” 

E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas”. 
(Olavo Bilac) 

O soneto acima é um dos mais conhecidos de Olavo Bilac. Após a leitura, marque a opção correta.  

A  Percebe-se que há um diálogo sugerido pelo emprego de pronomes e verbos. Os interlocutores são os sujeitos 
indeterminados e o eu lírico. Ambos são representados, respectivamente, pela segunda e pela primeira pessoa do 
singular.   

B  Nota-se claramente a influência do Romantismo, pois o sentimento prevalece sobre a razão, como exemplificam os 
dois últimos versos do segundo quarteto.  

C  Segundo o eu lírico, para estabelecer comunicação com as estrelas, é necessário empregar eufemismos e pleonasmos.  

D  Com versos em redondilha menor, o poema simbolista defende que só é possível entender estrelas se houver amor 
por elas.  

E  O poema defende o princípio parnasiano da arte pela arte por meio da técnica do enjambement.  
 

QUESTÃO 5  
Cavador do infinito  

Com a lâmpada do Sonho desce aflito 

E sobe aos mundos mais imponderáveis, 

Vai abafando as queixas implacáveis, 

Da alma o profundo e soluçado grito. 

 

Ânsias, desejos, tudo a fogo escrito 

Sente, em redor, nos astros inefáveis 

Cava nas fundas eras insondáveis 

O cavador do trágico infinito. 

 

E quanto mais belo infinito cava 

Mais o infinito se transforma em lava 

E o cavador se perde nas distâncias. 

 

Alto levanta a lâmpada do Sonho 

E com seu vulto pálido e tristonho 

Cava os abismos das eternas ânsias! 
                                                        (Cruz e Sousa. Poesias. Nossos Clássicos.) 
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De acordo com o poema simbolista de Cruz e Souza, é possível afirmar que o eu lírico vive um drama existencial representado 
pela ação de cavar o infinito. Com essa constatação, é correto afirmar que ele 

A  busca mergulhar cada vez mais em sua melancolia.  

B  encontrou o que procura, como exemplifica a terceira estrofe.  

C  provavelmente busca encontrar respostas para suas angústias pessoais.  

D  relembra nostalgias infantis e idealizações amorosas para sobreviver ao caos.  

E  utiliza o maniqueísmo e a objetividade como instrumentos para cavar o infinito.  

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  
Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e 

travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, 

asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas 

nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas sem emprego. E de imperador! Era um gosto 

ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, 

ministro, general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. 

Quem diria que... Suspendamos a pena; não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e do 

meu primeiro cativeiro pessoal. 
(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas.) 

Vocabulário 

Gazear: ausentar-se de aula, trabalho para vadiar. 

Arruar: passear pelas ruas. 

Dous: forma variante de dois. 

Pueris: relativos à criança. 

Em “Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade.”, a palavra assinalada pode ser substituída, sem que haja alteração 
de sentido, por 

A  mas sim. 

B  de outro modo. 

C  exceto. 

D  portanto. 

E  ou. 

QUESTÃO 8  
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.) 
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Em “E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, / que rio e 
danço e invento exclamações alegres”, a relação lógico-semântica que foi 
estabelecida é a 

A  conclusão. 

B  comparação. 

C  consequência. 

D  proporção. 

E  explicação. 

QUESTÃO 9  
Todos as opções abaixo apresentam o pronome relativo com função de objeto 
direto, exceto 

A  "Aurélia não se deixava inebriar pelo culto que lhe rendiam."  

B  "Está fadigada de ontem? perguntou a viúva com a expressão de afetada 
ternura que exigia o seu cargo."  

C  "... com a riqueza que lhe deixou seu avô, sozinha no mundo, por força 
que havia de ser enganada."  

D  "... Não o entendiam assim aquelas três criaturas, que se desviviam pelo 
ente querido." 

E  "... O Lemos não estava de todo restabelecido do atordoamento que 
sofrera."  

QUESTÃO 10  
“E o “então” era algo enfático, pois havia uma pausa, quase um suspense, algo 
entre a vírgula, o ponto e vírgula e até mesmo dois pontos.” 

O período acima foi reescrito sem alterar o sentido em 

A  Algo entre a vírgula, o ponto e vírgula e até mesmo dois pontos, o 
“então” era enfático, logo havia uma pausa, quase um suspense. 

B  E o “então” era enfático, uma vez que havia uma pausa, quase um 
suspense, algo entre a vírgula, o ponto e vírgula e até mesmo dois 
pontos. 

C  Havia uma pausa, algo entre a vírgula, o ponto e vírgula e até mesmo 
dois pontos, quase um suspense, e o “então” era algo enfático. 

D  E o “então” era algo enfático, quase um suspense, enquanto havia uma 
pausa, algo entre a vírgula, o ponto e vírgula e até mesmo dois pontos. 

E  E o “então” era algo enfático, portanto havia uma pausa, algo entre a 
vírgula, o ponto e vírgula e até mesmo dois pontos. 

 

MATEMÁTICA 
QUESTÃO 1  

É possível escrever �7 + √24 como uma soma de radicais simples da 

forma √A + √B, em que A e B são números racionais positivos. Nessas 

condições, o valor de ( )
2

A B+  é igual a 

A  144. 

B  81. 

C  49. 

D  36. 

E  25. 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 2  
O tempo, em meses, necessário para que um capital, em regime de juro 
composto, aplicado à uma taxa mensal de juros 
, triplique de valor, é igual a 

A  log� 
.  

B  log� 3. 

C  log��(1 + 
). 

D  log�(1 + 
). 

E  log(���) 3. 

QUESTÃO 3  
No sistema de eixos perpendiculares ��� a seguir, em que ( )0, 0 ,O=  está 

representado parte do gráfico da função : ,f →ℝ ℝ  com ( ).y f x=  

  

O

 
 

Dado que ( ) ( )cos ,f x A B C x= + ⋅ ⋅  em que �, � e � são números reais positivos, 

tem-se que o valor da expressão ( ) 1:B A C−−  é igual a 

A  2. 

B  4. 

C  5. 

D  6. 

E  8. 

QUESTÃO 4  
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 número de frequentadores no fim de semana, para que a receita na 
bilheteria seja máxima, deve ser igual a 

A  400.  

B  550.  

C  600.  

D  850.  

E  900. 

  

RASCUNHO 
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QUESTÃO 5  
Um químico, ao realizar um experimento, descobriu que uma substância se 

decompõe segundo a lei �(�) = ! ∙ 2# $%, em que ! é uma constante real positiva, � indica o tempo, em minuto, após o início do experimento, e �(�) indica a 
quantidade da substância, em grama, no instante �. Com os dados obtidos nesse 
processo de decomposição, construiu o gráfico a seguir,  

2048

512

Q t( )

a0 t
 

Considerando as informações do texto e os dados apresentados no gráfico, o 

valor de √2!'
 é igual a 

A  4.  

B  5  

C  6.  

D  8.  

E  12. 

QUESTÃO 6  
Rildo é um agricultor e pretende aumentar a produtividade de sua plantação 
de soja. Para isso, encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre 
as potencialidades do solo de sua fazenda. Na análise da temperatura do solo, 
a equipe efetuou medições diárias, durante quatro dias consecutivos, em 
intervalos de uma hora. 

As medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia. Os estudos 
indicaram que a temperatura ((�), medida em grau Celsius, e o tempo �, 
representando o número de horas decorridas desde o início das observações, 

relacionavam-se de acordo com a lei ( )
4

26 5 cos .
12 3

T t t
π π = + ⋅ ⋅ +   

   

Com base nessas informações, é correto afirmar que 

A  a temperatura do solo, às 6 horas da manhã do primeiro dia, foi superior 
a 23,5℃. 

B  os valores de ((�) se repetem de 12 em 12 horas. 

C  o valor máximo de ((�) é inferior a 30℃. 

D  a temperatura do solo atingiu o valor máximo, no primeiro dia, às 14 h. 

E  se �, > ��, então ((�,) < ((��) para todo ��, �, ∈ [0, 8].  
QUESTÃO 7  

O conjunto solução, em ℝ, da inequação 2,4 + 4 >  5 ∙ 24 é igual a 

A  { }  1 4 .x x∈ < <ℝ   

B  { }  0 ou 2 .x x x∈ < >ℝ  

C  { }  0 4 .x x∈ < <ℝ  

D  { }    2 .x x∈ ≤ℝ  

E  { }    1 ou   4 .x x x∈ ≤ ≥ℝ  

RASCUNHO 
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QUESTÃO 8  
O relógio que está na torre da igreja na cidade natal do professor Gabriel foi 
construído em 1832. Considere que o centro desse relógio seja representado 
pelo ponto �, que a extremidade do ponteiro grande seja identificada pelo 
ponto � e que a extremidade do ponteiro pequeno, pelo ponto �. Sendo 

2 mOA=  e �� = 1 m, exatamente às 16 horas, a distância, em metro, entre as 

os pontos � e � será igual a 

A  √3. 

B  2. 

C  2,2. 

D  √5. 

E  √7. 

QUESTÃO 9  
Se log5 225 = � , então log6 15 é igual a 

A  
3

.
4

y
 

B  .
2

y
 

C  .
4

y
 

D  .
2

y
 

E  3 .y  

QUESTÃO 10  
A figura a seguir mostra um poste representado por �78888, fixado 

perpendicularmente ao solo, sustentado por dois cabos ��8888 e  ��8888 presos no 

solo nos pontos � e �, que formam com a horizontal os ângulos ��9� de medida  > e ��97 de medida  ?.  

A B

C

H  
 

Se os pontos de fixação dos cabos ao terreno, � e �, estão alinhados com a base 7 do poste e a distância �� = @, então a altura do poste é dada por 

A  sen sen .d α β⋅ ⋅  

B  
tg tg

tg tg

d α β
α β

⋅ ⋅
+

  

C  tg tg .d α β⋅ ⋅  

D  
( )tg tg

tg tg

d α β
α β

⋅ +
⋅

. 

E  
cos cos

.
cos cos

d α β
α β

⋅ ⋅
+

     

RASCUNHO 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
QUESTÃO 1  

Em maio de 2010, um incêndio atingiu o laboratório de répteis do Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo, e destruiu um dos 
principais acervos de cobras do mundo. O fogo atingiu o prédio em que cientistas pesquisavam cobras, aranhas e escorpiões. Parte dos animais 
foi retirada com vida do local e levada para um local seguro. Segundo o Instituto Butantan, a coleção atingida pelo incêndio possuía cerca de 
77 mil cobras catalogadas e de 5 mil em processo de registro. 

Museu Nacional: Em 10 anos, fogo dizima ao menos 8 pre�dios com tesouros culturais e cienti�ficos do pai�s. Obra selecionada para o PAS/UnB subprograma 2019-2021. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/amp/brasil-45348664. Acesso em: 1º de set. 2021 

De acordo com o texto, o prédio que pegou fogo perdeu valiosos dados de animais:  

A  classificados como artrópodes insetos e cordados ápodes conhecidos como peçonhentos; são muito estudados para a 
produção de soros e, também, para a produção de medicamentos a partir de substâncias dos venenos deles.  

B  que, na totalidade, são considerados invertebrados, realizam respiração ou do tipo traqueal ou filotraqueal; são 
importantes para o registro da biodiversidade do nacional.  

C  quelicerados com circulação aberta e, também, de animais amniotas com circulação fechada, com os quais humanos, 
eventualmente, sofrem acidentes e necessitam de assistência médica, por serem animais, geralmente, peçonhentos. 

D  dos grupos dos répteis ou aracnídeos, que precisam ser mantidos em cativeiro, pois não devem existir livres na 
natureza, devido aos danos que podem causar aos seres humanos.  

E  que são importantes predadores na natureza e agem paralisando as presas com efeito neurotóxico de peçonhas, 
mastigando-as e, em seguida, consumindo-as.  

QUESTÃO 2  
A sistemática é a ciência dedicada a inventariar e descrever a biodiversidade e compreender as relações entre os organismos. Nesta 

área, ilustrações científicas, como a aquarela Anartia Olivacea (José Joaquim Freire), tiveram um importante papel na descrição da flora 
brasileira. Esse tipo de trabalho permite a identificação de estruturas utilizadas na classificação dos seres vivos. Para se estudar a sistemática, 
faz-se necessário conhecer os principais critérios de classificação desses seres. Eles são organizados em categorias taxonômicas hierárquicas, 
de reino a espécie. A categoria domínio, apesar de não pertencer à classificação de Lineu, é necessária para a classificação das arqueobactérias 
e deve ser considerada. 

Trechos da Matriz de Referência do Programa de Avaliação Seriada para PAS/UnB, Subprograma 2019-2021. Disponível em: 
https://cdn.cebraspe.org.br/pas/arquivos/Matriz%20PAS%202.pdf. Acesso em: 1º de set. 2021 

 
Imagem "Anartia Olivacea", de Jose� Joaquim Freire, se�culo XVIII, aquarela. Obra selecionada para PAS/UnB, Subprograma 2019-2021. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/amp/brasil-45348664. Acesso em: 1º de set. 2021. 

Com base no descrito e em conhecimentos correlatos sobre sistemática e filogenética, é correto afirmar que 

A  vírus são tradicionalmente classificados no mesmo domínio hierárquico que as bactérias, pois são microrganismos 
desprovidos de núcleo e de organelas membranosas.  

B  arqueias são, atualmente, consideradas mais próximas evolutivamente das bactérias do que dos animais, já que 
arqueias e bactérias são procariontes unicelulares e os animais são eucariontes pluricelulares.  

C  a planta representada na imagem partilha mais categorias hierárquicas taxonômicas com uma cianobactéria 
fotossintetizante do que com fungos, que são seres heterótrofos.  

D  a espécie do exemplar representado na aquarela é mais próxima, evolutivamente, da tartaruga-oliva (Lepidochelys 

olivacea) do que de briófitas avasculares, pois possuem nomes científicos com o mesmo epíteto/nome específico.  

E  duas espécies distintas que partilham a mesma Ordem, mas não a mesma Família, são mais próximas, evolutivamente, 
entre si do que se comparadas a duas espécies distintas que partilham o mesmo Filo e pertencem a diferentes Classes.  
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QUESTÃO 3  
Durante o período Cambriano (de 542 a 488 milhões de anos atrás), todas as formas de vida estavam restritas aos ambientes aquáticos 

e os primeiros organismos semelhantes aos vertebrados não apresentavam, efetivamente, esqueletos ósseos. Na realidade, somente no 
período Ordoviciano (período geológico posterior ao Cambriano) é que aparecem os primeiros peixes com uma blindagem óssea 
extremamente rígida. A partir desse ponto, a marca referencial mais clara do processo de evolução foi a invasão da terra, feita, em um primeiro 
momento, pelos vegetais, seguidos por organismos semelhantes aos atuais escorpiões e pelos milípedes (tipo de centopeia), que conquistaram 
as porções de terra mais próximas às águas, que, normalmente, eram estéreis. Somente no período Devoniano, há cerca de 360 milhões de 
anos, emergiram os primeiros anfíbios que iniciaram o deslocamento para o ambiente terrestre, dando origem aos tetrápodes modernos, 
gerando linhagens de répteis, aves e mamíferos. 

Disponível em: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/10351/1/PG_COLIC_2018_1_08.pdf. Acesso em: 15 ago. 2021. 

O texto explana a respeito da evolução da vida do ambiente aquático para o terrestre. Considerando que os processos 
evolutivos permitiram o surgimento de características que favoreceram tal ocupação do ambiente terrestre, pode-se afirmar 
que  

A  a fecundação interna, a respiração pulmonar e a capacidade de excretar ácido úrico foram fatores importantes para 
essa conquista por alguns grupos de tetrápodes. 

B  a fecundação externa, a bexiga natatória e o esqueleto ósseo são considerados básicos para o meio terrestre. 

C  sacos aéreos, ossos pneumáticos e ausência de bexiga são essenciais para essa conquista. 

D  pelos, glândulas mamárias e pele queratinizada caracterizam os animais terrestres. 

E  coração tetracavitário, pele altamente queratinizada e glândulas sudoríparas são indispensáveis para a vida nos 
ambientes terrestres. 

QUESTÃO 4  
Em dezembro de 1945, durante seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel pela descoberta da penicilina, o doutor Alexandre Fleming 

alertou que as bactérias poderiam se tornar resistentes ao medicamento se fossem expostas a quantidades não letais. “Não é difícil tornar os 
micróbios resistentes à penicilina no laboratório, expondo-os a concentrações insuficientes para matá-los, e isso já chegou a acontecer no 
corpo”, disse o cientista.  

Hoje em dia, muitas bactérias são resistentes a múltiplos antibióticos e, consequentemente, difíceis de tratar nos doentes. Isso 
acontece porque, quando são utilizados antibióticos, as bactérias geram maneiras de eliminar, sabotar e evitar os efeitos do medicamento. 
Uma empresa de fármacos foca o trabalho na produção de fagos, uma alternativa de utilizar vírus com formato de nave espacial, chamados 
bacteriófagos (ou fagos), que se alimentam de bactérias. Seus fagos acabam com três espécies de bactérias, conhecidas por sua resistência 
aos antibióticos de primeira linha: o Staphylococcus aureus, a Escherichia coli e a Pseudomonas aeruginosa. As três são responsáveis por muitas 
infecções resistentes aos medicamentos, contraídas nos hospitais, onde residem os micróbios mais perigosos. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-07-18/bacterias-resistem-aos-antibioticos-mas-os-virus-e-as-vacinas-podem-ajudar.html. (Adaptado).  
Acesso em: 1º de set. 2021. 

Utilizando o texto como apoio teórico, associados aos conhecimentos biológicos adquiridos, assinale a afirmação correta. 

A  A penicilina pode ser utilizada como inibidor da replicação microbiana para doenças que têm como agentes etiológicos 
vírus, bactérias e protozoários. 

B  A resistência bacteriana, responsável por reduzir a eficácia da ação dos antibióticos, ocorre devido à mutação da 
parede celular bacteriana após sucessivas conjugações. 

C  A utilização de fagos na terapia antibacteriana torna-se possível devido a modificações realizadas no material genético 
viral, que é único para todos os seres vivos.  

D  A penicilina apenas tornou-se eficaz na antibiose mencionada devido ao fungo responsável pela síntese dela ser 
classificado no mesmo domínio do agente infeccioso referido no texto. 

E  Fagos podem destruir os microrganismos mencionados, agindo como remédios. 

QUESTÃO 5  
A radiação térmica permite transferir calor sem contato. Para provar tal propriedade, foram usados um espelho côncavo, 
uma pequena amostra de selênio em pó (substância que entra em combustão em uma temperatura não muito elevada) e a 
chama de uma vela como fonte pontual, conforme a figura abaixo.  
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Depois de posicionar a chama, a amostra será colocada a três palmos dela, de 
tal forma que fique sempre mais distante do espelho do que a chama. Para que 
aumentem as chances de o calor da vela iniciar a combustão da amostra de 
selênio nessa distância, dentre as possibilidades abaixo, a chama da vela deve 
ser colocada 

A  no centro de curvatura.  

B  entre o centro de curvatura e o foco.  

C  no foco do espelho.  

D  entre o foco e o vértice. 

E  em qualquer posição na frente do espelho esférico. 

QUESTÃO 6  
Uma outra forma de transmissão de calor é a condução térmica, quando duas 
amostras com temperaturas distintas se tocam. A condução também pode ser 
usada para transmitir calor entre dois corpos que estão distantes um do outro, 
usando um condutor que toque esses dois corpos. Tal possibilidade foi usada 
por um engenheiro para manter um tanque de armazenamento de etanol sob 
temperatura controlada. O tanque foi construído perto de um rio, cuja 
temperatura se mantinha a 10 °C. Uma barra de aço, de 1 m de comprimento e 
base quadrada de 10 cm de lado, foi usada para ligar o rio ao tanque de etanol. 
Sabe-se que, se a temperatura do etanol chegar a 30 °C, passarão por essa barra 
10 W de potência térmica (fluxo de calor).  

 

 
 

Se o tanque for afastado para 3 m de distância do rio e for usada uma barra de 
aço de forma cilíndrica, cuja base tem 10 cm de raio, qual será a quantidade de 
potência térmica transmitida por condução pela barra, se o etanol chegar a 
30 °C novamente? Caso necessário, utilize π = 3.  

A  10 W  

B  12 W  

C  15 W  

D  18 W 

E  21 W 

QUESTÃO 7    
Para obter energia térmica, com a finalidade de fundir determinada massa de 
gelo, produziu-se a combustão de um mol de gás butano (C4H10), a 1 atm e a 25 
°C. A reação de combustão desse gás é: 

C4H10(g) + O2(g)    4CO2(g) + 5H2O(l) 

 

As entalpias-padrão de formação  das substâncias citadas estão indicadas 
na tabela: 

Substância ∆B (CD/FGH) 

C4H10(g) –126 

CO2(g) –393 

H2O (I) –286 

O2(g) zero 
 

2

13 →

( )H∆

RASCUNHO 
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Considerando que a energia térmica proveniente dessa reação foi 
integralmente absorvida por um grande bloco de gelo a 0 °C e adotando 320 J/g 
para o calor latente de fusão do gelo, a massa de água líquida obtida a 0 °C, 
nesse processo, pelo derretimento do gelo foi de, aproximadamente, 

A  7 kg. 

B  5 kg. 

C  3 kg. 

D  10 kg. 

E  9 kg.  

QUESTÃO 8  

 

As fibras ópticas funcionam pelo Princípio da Reflexão Total, que ocorre 
quando os raios de luz que seguem determinados percursos dentro da fibra são 
totalmente refletidos na interface núcleo-casca, permanecendo no interior do 
núcleo. Considerando apenas a incidência de raios meridionais, ou seja, aqueles 
que passam pelo centro do núcleo, e que os raios refratados para a casca são 
perdidos, e ainda, sabendo que os índices de refração do ar, do núcleo e da casca 
são dados, respectivamente, por n0, n1 e n2 (n1 > n2 > n0), o ângulo máximo de 
incidência JK, na interface ar-núcleo, para o qual ocorre a reflexão total no 
interior da fibra é: 

A  LMN OPQ RS%%#ST%SU V. 

B  LMN OPQ RSU%#S%%ST V. 

C  LMN OPQ WXSU%#S%%ST Y. 

D  LMN OPQ WXS%%#ST%SU Y. 

E  LMN OPQ WXSU%#S%%ST Y. 

QUESTÃO 9  
Considere duas amostras de massas iguais provenientes de radionuclídeos 
diferentes: X e W. Com base no estudo e na investigação dessas duas amostras 
radioativas, um químico registrou as seguintes informações em seu caderno de 
bancada: 

1 o isótopo W é um metal alcalino terroso e, quando sofre transmutação 
nuclear, produz três partículas α e, em seguida, cinco β em eventos 
sucessivos, para formar um novo nuclídeo designado, genericamente, 
por M; 

RASCUNHO 
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2 após 60 minutos, a massa de X se reduz a 1/16 da massa inicial, 
enquanto a massa de W se reduz à mesma quantidade em 180 
minutos. 

Assinale a opção que corresponde corretamente à distribuição eletrônica do 
subnível mais energético do nuclídeo M e a razão entre as meias-vidas de X e 
W, respectivamente. 

A  ns1; 1/3. 

B  np4; 2/3. 

C  ns1; 5/3. 

D  np5; 2/3. 

E  np4; 1/3. 

QUESTÃO 10  
Em algumas operações militares, grupos especiais utilizam artefatos 
explosivos, como granadas de mão, denominadas de Luz e Som (ou 
atordoantes). Após a deflagração, a granada gera como efeitos um estampido 
muito alto e um intenso flash de luz, que atordoam o oponente. Algumas 
granadas desse tipo podem possuir como reagente um componente principal: 
o magnésio metálico em pó. Considerando a luz emitida por essa granada 
como resultado da reação química entre o magnésio metálico pulverizado e o 
oxigênio do ar, tem-se a equação da reação: Mg([) + O,(]) → MgO([) + luz 

Dados: números atômicos (Z): Mg = 12; O = 8.  

Acerca do magnésio e da reação descrita acima, são feitas as seguintes 
afirmações. 

I. Nessa reação, ocorrem a oxidação do magnésio metálico e a redução do 
gás oxigênio. 

II. Após a deflagração da granada com reação do magnésio metálico 
(conforme a equação da reação descrita acima), há formação de um 
composto iônico que forma um ácido em meio aquoso. 

III. Conforme o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica do ânion 
de oxigênio (O,#) é: 1s,, 2s,, 2pc. 

IV. Após a deflagração da granada com reação do magnésio metálico 
(conforme a equação da reação descrita acima), ocorre a formação de um 
sal de magnésio e de gás hidrogênio, que entra em combustão e libera 
luz.  

V. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico 
são denominadas metálicas; já as ligações químicas existentes entre os 
átomos de Mg e O são denominadas iônicas. 

Assinale a opção que apresenta todas as afirmações corretas.  

A  I, III e IV.    

B  II, IV e V.     

C  I, III e V. 

D  I, II, III e IV. 

E  I, II e V.     

QUESTÃO 11  
Uma estratégia para a prática da agricultura em regiões de seca é a utilização 
de hidrogéis, que, adicionados ao solo, acumulam umidade e aumentam a 
disponibilidade de água para as plantas. Uma empresa francesa produz um 
hidrogel à base de um copolímero formado a partir dos dois reagentes: 
 
Reagente 1 (R1):   
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Reagente 2 (R2):   

 
 
O copolímero é produzido por uma reação de adição, conforme o esquema: 

 
Fonte: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/658248/1/BPD282009.pdf (adaptado).  

Considerando as informações do texto, assinale a opção correta.  

A  Observando a estrutura dos reagentes 1 e 2, os tipos interações 
intermoleculares que se formam entre a molécula de água e o 
copolímero são dipolo-dipolo e dipolo induzido, apenas.  

B  Para formação do copolímero, é necessário a polimerização por adição 
dos dois reagentes e os grupos R1 e R2 são responsáveis por acumular a 
umidade nos solos, pois podem realizar interações do tipo ligação de 
hidrogênio com as moléculas de H2O.  

C  É possível acumular umidade no solo devido às interações do tipo dipolo 
induzido que as moléculas da água fazem com a parte polar da cadeia do 
copolímero.  

D  O copolímero formado para a produção dos hidrogéis possui partes 
polares e apolares, sendo uma estrutura anfiprótica capaz interagir com 
a água e com o ar, por exemplo.  

E  A parte apolar do copolímero interage com o ar atmosférico realizando 
interações do tipo dipolo-dipolo e a parte polar do constituinte do 
hidrogel interage com a água através das forças de dispersão de London.   

QUESTÃO 12   
O fósforo branco, substância química cuja estrutura é representada pela 
fórmula P6, é utilizado em algumas munições fumígenas (munições que 
produzem fumaça). Ele pode ser obtido a partir da fosforita (Ca�(PO6),), um 
mineral de fosfato de cálcio, por meio da reação com sílica (dióxido de silício – SiO,) e carvão coque (C) num forno especial a 1.300 °C. 
A equação não balanceada da reação é: Ca�(PO6),([) + SiO,([) + C([) → CaSiO�([) + CO(]) + P6([) 

Dados: números atômicos (Z): Si = 14; O = 8. 

Acerca desse processo, são feitas as seguintes afirmações.  

I. Após o balanceamento da equação por oxirredução, a soma dos 
coeficientes estequiométricos é igual a 35. 

II. O dióxido de silício é uma molécula que apresenta estrutura de 
geometria molecular angular. 

III. O agente redutor do processo é o dióxido de silício. 

IV. Nesse processo, ocorre a oxidação do carbono. 

Assinale a opção que apresenta todas as afirmações corretas.  

A  I, II e III.     

B  I, III e IV.     

C  II e IV.     

D  III e IV.    

E  I e IV.    
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CIÊNCIAS HUMANAS 
QUESTÃO 1  

Ao menos 724 pessoas morreram após forte terremoto no Haiti, informaram as autoridades neste domingo (15 de agosto), atualizando 
o número de vítimas da catástrofe. 

O novo terremoto, de magnitude 5,9, que atingiu hoje o país foi notificado pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC, 
na sigla em inglês). O tremor aconteceu a uma profundidade de 8 km (4,97 milhas), disse a EMSC. 

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/15/sobe-para-724-numero-de-mortos-por-terremoto-no-haiti.ghtml. 

A situação descrita no texto não ocorreria no território brasileiro, pois o Brasil 

A  está localizado na borda da placa Sul-Americana, em contato com a placa de Nazca. 

B  localiza-se no contato da borda da placa sul-americana com a placa africana. 

C  localiza-se na placa do Atlântico. 

D  localiza-se no centro da placa Sul-Americana. 

E  localiza-se na placa Centro-Americana. 

QUESTÃO 2  
Sobre a estratificação do Cerrado, observe a figura. 

 
Com base na estratificação física do Cerrado, assinale a afirmação correta. 

A  O Cerrado é constituído por uma vegetação perenefoliada, predominantemente arbórea, de raízes profundas, galhos 
retorcidos e cascas grossas. 

B  O Cerrado possui pequenas formações florestais, como a mata ciliar, a mata de galeria e o campo sujo. 

C  Os solos do Cerrado são antigos, profundos, bem desenvolvidos, mas possuem baixa fertilidade natural, devido à 
lixiviação, à laterização e à pouca matéria orgânica. 

D  O estrato Cerradão possui característica herbácea com formação de dossel (encontro das copas das árvores). 

E  O Cerrado apresenta solo deficiente em nutrientes, mas rico em potássio e magnésio, abriga plantas de aparência seca, 
entre arbustos esparsos e gramíneas e um tipo mais denso de vegetação de formação florestal, como o Cerradão. 

QUESTÃO 3  
Todo o Brasil vibrou 
E nova luz brilhou 
Quando Brasília fez maior a sua glória 
Com esperança e fé 
Era o gigante em pé 
Vendo raiar outra alvorada em sua história 
Com Brasília no coração 
Epopeia surgir do chão 
O candango sorri feliz 
Símbolo da força de um país! 
Todo o Brasil vibrou 
E nova luz brilhou 
Quando Brasília fez maior a sua glória 
Com esperança e fé 
Era o gigante em pé 
Vendo raiar outra alvorada em sua história 

Hino de Brasília. Letra de Neusa Pinho França Almeida (Trecho). 

A construção de Brasília seria o ápice de um grande projeto de interiorização do desenvolvimento do Brasil. Assim, as 
avaliações feitas ao longo do tempo tinham um caráter físico, econômico, político, social e, com menor intensidade naquela 
época, ambiental. Mais ampla territorialmente, a área do Distrito Federal também seguiu os mesmos princípios, mas sem a 
verve do planejamento. 
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Com relação à economia do Distrito Federal e a temas correlatos, assinale a afirmação correta. 

A  Mesmo com uma das maiores economias do país, Brasília ainda carece de infraestrutura em saneamento básico. Assim, 
inexistem núcleos urbanos no Distrito Federal que contenham cobertura total de abastecimento de água potável. 

B  Assim como ocorre nos municípios mineiros e goianos da RIDE, a população total ocupada do Distrito Federal é, na 
maior parte, composta por homens. 

C  Entre as unidades da federação que compõem a região Centro-Oeste, o Distrito Federal é a que possui o maior PIB em 
valores absolutos. 

D  A renda per capita mensal no Distrito Federal tem se mantido como a segunda maior do país, superada apenas pela 
renda per capita mensal do estado de São Paulo, em função de ser essa a maior economia entre as unidades da 
federação. 

E  Quanto à distribuição da economia da RIDE pelos diversos setores de atividade, destaca-se o secundário, seguido pelo 
terciário e, em último plano, pelo primário. 

QUESTÃO 4  
São verdades incontestáveis para nós: todos os homens nascem iguais; o Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, entre os 

quais os de vida, o de liberdade e o de buscar a felicidade; para assegurar esses direitos, se constituíram homens-governo cujos poderes justos 
emanam do consentimento dos governados; sempre que qualquer forma de governo tende a destruir esses fins, assiste ao povo o direito de 
mudá-la ou aboli-la, instituindo um novo governo, cujos princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que lhes pareçam 
mais próprias para promover a segurança e a felicidade gerais. 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Ministro das Relações Exteriores, EUA. (Trecho). 

Representantes eleitos pela população dos treze estados aprovaram uma Constituição sob profícua influência iluminista, em 
vigor até a atualidade. Sobre a formação do novo país e os direitos assegurados pela Constituição, assinale a afirmação correta. 

A  A Constituição assegurava a qualquer habitante dos Estados Unidos o exercício de direitos políticos e civis, como a 
liberdade de expressão, de reunião, de imprensa e de religião. 

B  Assim que a Constituição foi promulgada, em 1787, a escravização de afrodescendentes e respectivos descendentes 
foi abolida. 

C  Após a abolição do trabalho escravo, os descendentes dos africanos foram, de imediato, inseridos em condições 
idênticas de tratamento que os brancos. 

D  A Constituição aprovada para os treze estados estabeleceu o poder político centralizado, além de outros ideais 
iluministas, como liberdade de expressão, de imprensa e de religião. 

E  Na nova nação, os cidadãos eram basicamente os homens brancos, sobretudo aqueles que tinham propriedade ou 
pertenciam às camadas intermediárias urbanas. 

QUESTÃO 5  
O período pré-revolucionário na França era política e economicamente instável. A fome atingiu o campo e a cidade. Sem 
comida, muitos camponeses passaram a destruir os castelos, atribuindo aos nobres a responsabilidade pela péssima situação 
no campo. Em Paris, assim como em outros centros, os trabalhadores urbanos começaram a fazer greves. Tentando encontrar 
uma saída para a situação, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. 

Sobre a Assembleia dos Estados Gerais, assinale a afirmação correta. 

A  A Assembleia dos Estados Gerais era um órgão consultivo, formado por representantes dos três estados que 
representavam a sociedade. 

B  Cada estado tinha vários representantes na Assembleia, mas o voto para se tomar decisões era individual, ou seja, por 
cidadão. 

C  Os trabalhos da Assembleia dos Estados Gerais tiveram início em uma área pública de Paris, sendo motivados por 
participação popular, em que a maioria era composta por camponeses. 

D  No dia da abertura da Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado exigiu que a contagem dos votos fosse por 
cabeça, e não por estado. 

E  Os representantes da Assembleia dos Estados Gerais divergiam quanto ao tipo de voto a ser adotado. O primeiro e o 
segundo estados defendiam o voto por cabeça, enquanto o terceiro estado defendia o voto por estado, fato que o levou 
a convocar a Assembleia Nacional Constituinte. 

QUESTÃO 6  
No começo do Segundo Reinado, a ascensão dos liberais que apoiaram a chegada de Dom Pedro II ao poder foi logo interceptada após 

os escândalos políticos da época. As “eleições do cacete” tomaram os noticiários da época com a denúncia das fraudes e agressões físicas que 
garantiriam a vitória da ala liberal. Em resposta, alguns levantes liberais em Minas e em São Paulo foram preparados em repúdio às ações 
políticas centralizadoras do imperador. Nessas duas províncias, os levantes não tiveram bastante expressão, sendo logo contidos pelas forças 
militares nacionais. Entretanto, Pernambuco foi palco de uma ação liberal de maior impacto, que tomou feições de caráter revolucionário. Ao 
longo da década de 1840, setores mais radicais do partido liberal recifense manifestaram seus ideais através do jornal Diário Novo, localizado 
na Rua da Praia. Em pouco tempo, esses agitadores políticos ficaram conhecidos como “praieiros”. 
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Após a análise do texto, assinale a afirmação que caracteriza corretamente o ato ocorrido em Pernambuco por ele exposto, 
no contexto do início do Segundo Reinado. 

A  Movimento liderado pela elite pernambucana, que tinha como principal objetivo encerrar a limitação de benefícios 
políticos apenas a duas das famílias tradicionais: Cavalcanti e Rego Barros. 

B  Ato de revolta de caráter nitidamente popular que, em virtude da influência das Revoltas Regenciais, assumia o 
princípio emancipacionista de Pernambuco. 

C  Sob influência da independência da Colômbia, tornou-se um movimento republicano liderado pela figura popular do 
Frei Caneca; foi o responsável por ampliar o movimento à Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará, assumiu o 
princípio separatista e acabou suprimido pelas tropas aliadas ao governo de Dom Pedro II. 

D  Marcado pela liderança de Cipriano Barata e baseado no movimento da Conjuração Baiana, assumiu a influência 
iluminista e lutou em busca de uma República Igualitária e da abolição da escravatura. Foram sufocados pelas tropas 
imperiais. 

E  Assumiu o movimento revolucionário contrário à estrutura do governo estabelecida sobre Pernambuco apenas após 
a nomeação de Chichorro da Gama à presidência da província, pois era uma figura simpática à centralização política e 
aos benefícios destinados às famílias tradicionais: Cavalcanti e Rego Barros. 

QUESTÃO 7  
A Meditação que fiz ontem encheu-me o espírito de tantas dúvidas, que doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no 

entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las; e, como se, de súbito, tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo 
surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente 
a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira como se eu soubesse que 
isto fosse absolutamente falso; e continuarei sempre nesse caminho até que tenha encontrado algo de certo, ou, pelo menos, se outra coisa 
não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. 

DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. Disponível em: https://webpages.ciencias.ulisboa.pt/~ommartins/pdfs/medita%20coesmetaf.descartes.pdf. 

No trecho acima, Descartes apresenta o caráter da dúvida, que, segundo a teoria racionalista do filósofo, é um fundamento do 
seu método. Pode-se atribuir as seguintes características à dúvida cartesiana: 

A  sistemática e dogmática. 

B  metódica e hiperbólica. 

C  relativista e cética. 

D  apriorística e sensível. 

E  peremptória e sintética.  

QUESTÃO 8  
Penso que ninguém jamais negou que a mente seria capaz de conhecer várias verdades. Afirmo que a capacidade é inata, mas o 

conhecimento, adquirido. Mas, então, qual é a finalidade desta controvérsia acerca de certas máximas inatas? Se as verdades podem estar 
impressas no entendimento sem que as perceba, não diviso a existência de nenhuma diferença entre quaisquer verdades que a mente é capaz 
de conhecer, com respeito a sua origem: todas devem ser inatas ou todas adquiridas, em vão uma pessoa tentará distingui-las.  

Encontram resposta dizendo que os homens sabem quando chegam ao uso da razão. Para evitar isso, responde-se ordinariamente que 
todos os homens sabem e com elas aquiescem quando chegam ao uso da razão, e que isso é suficiente para prová-las inatas. 

LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano.  

No texto, Locke faz a defesa de um pressuposto fundamental do empirismo, que é matéria da crítica ao pensamento 
racionalista, a teoria da “tábula rasa”.  

Pode-se afirmar que Locke enfatiza tal crítica no seguinte trecho do texto:  

A  “a mente seria capaz de conhecer várias verdades”. 

B  “as verdades podem estar impressas no entendimento sem que o sujeito as perceba”. 

C  “com respeito a sua origem: todas as ideias devem ser inatas”. 

D  “a capacidade é inata, mas o conhecimento, adquirido”.  

E  “os homens sabem quando chegam ao uso da razão”. 

 

 


