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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2. 

 

Estudo nº 6 

Tua cabeça é uma dália gigante que se desfolha nos meus braços. 
Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas, 
E da árvore de tuas pestanas 
Nascem luzes atraídas pelas abelhas. 
Caminharei esta manhã para teus seios; 
Virei ciumento de orvalho da madrugada, 
Do tecelão que tece o fio para teu vestido. 
Virei, tendo aplacado uma a uma as estrelas, 
E, depois de rolarmos pela escadaria de tapetes submarinos, 
Voltaremos, deixando madréporas e conchas, 
Obedecendo aos sinais precursores da morte, 
Para a grande pedra que as idades balançam à beira-nuvem. 

Murilo Mendes 

 

1.  No início do século XX, movimentos vanguardistas, na Europa, embora com propostas muito diferentes, mudaram o 
mundo da arte de maneira geral e, de maneira especial, influenciaram o Modernismo brasileiro. A respeito do poema 
modernista apresentado, é correto afirmar que 

A  descreve, fragmentadamente, a natureza e apresenta ideias superpostas, simultâneas 

B  recusa qualquer sentido decodificado e apresenta imagens antipoéticas, incoerentes e caóticas ao caracterizar a 
mulher e a morte. 

C  evoca imagens além do real ao metaforizar a mulher amada, a relação amorosa e a morte.  

D  enumera, com agressividade, imagens da natureza que se assemelham aos “cortes” cinematográficos. 

E  caracteriza a natureza e a mulher com imagens deformadas, que se aproximam do horrendo. 

2.  Com base na leitura do poema e em tudo que ela suscita, julgue as afirmações a seguir. 

I. No verso sete, o sintagma “do tecelão” é subordinado ao substantivo “vestido”, presente na oração seguinte. 

II. No verso oito, a oração “tendo aplacado uma a uma as estrelas” exprime a ideia de causa. 

III. Caso substituíssemos “os sinais precursores da morte”, no penúltimo verso, por à estes sinais precursores da 
morte, manter-se-iam a correção gramatical e a coerência de sentido. 

IV. No último verso, a justificativa do emprego do acento grave é a mesma que ocorre em Estava à beira de um 
ataque de nervos. 

V. Nos versos quatro e cinco, “Virei ciumento de orvalho da madrugada, / Do tecelão que tece o fio para teu vestido. 
”, há a manifestação da função referencial da linguagem. 

VI. A função poética manifesta-se, principalmente, no plano do significado, por exemplo, no primeiro verso. 

Assinale a opção correta. 

A  Estão corretas apenas as afirmações I, III, IV, VI. 

B  Estão corretas apenas as afirmações II, III, V, VI. 

C  Estão corretas apenas as afirmações III, IV, VI. 

D  Estão corretas apenas as afirmações IV, V, VI. 

E  Estão corretas apenas as afirmações II, III, IV, V. 

3ª série 

Ensino Médio • Módulo 2 • 2º período 

ESTE SIGMAIS TEM DE SER ENTREGUE NO DIA 24/05, ATÉ ÀS 18H. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 3 e 4. 

Não! Paremos diante da tragédia hodierna. A cidade tentacular radica seus gânglios numa área territorial que abriga 600.000 almas. 

Há na angústia e na glória da sua luta odisseias mais formidáveis que as que cantou o aedo cego: a do operário reivindicando seus direitos; 

a do burguês defendendo sua arca; a dos funcionários deslizando nos trilhos dos regulamentos; a do industrial combatendo o combate da 

correspondência; a do aristocrata exibindo o seu fausto; a do político assegurando a sua escalada; a da mulher quebrando as algemas da 

escravidão secular nos gineceus eventrados pelas ideias libertárias post-bellum... Tudo isso — e o automóvel, os fios elétricos, as usinas, os 

aeroplanos, a arte — tudo isso forma os nossos elementos da estética moderna, fragmentos de pedra com que construiremos, dia a dia, a 

Babel do nosso Sonho, no nosso desespero de exilados de um céu que fulge lá em cima, para o qual galgamos na ânsia devoradora de tocar 

com as mãos as estrelas. 
Menotti Del Picchia 

3.  Nesse fragmento de conferência, o palestrante 

A  questiona a realidade brasileira a partir do descompasso entre progresso tecnológico e situação cultural. 

B  propõe uma arte em consonância com a realidade do momento histórico.  

C  revela o desejo de eliminar a situação de exílio cultural em que vive o brasileiro. 

D  compara a arte do homem do passado com a arte do homem moderno, destacando o valor desta em relação àquela.  

E  exalta uma vida liberta da convulsão social que domina o novo século.  

4.  Com base na leitura do poema e em tudo que ela suscita, assinale a opção correta. 

A  O verbo cantar, utilizado em “as que cantou o aedo grego”, que “aedo” é aquele que entoa uma canção. 
B  O acento grave é facultativo em “dia a dia”. 

C  Foi empregado o argumento de que, na vida moderna, as tarefas e os obstáculos enfrentados por diferentes tipos de 
pessoas e de classes sociais são mais importantes daqueles que foram temas de poemas épicos antigos. 

D  A repetição da expressão “tudo isso”, no último período do fragmento, é enfática, pois coesivamente ela tem a 

mesma função nas duas ocorrências. 

E  Seria mantida a correção gramatical do trecho, ao reescrever a última oração desta forma: tocar as mãos às 
estrelas. 

 

MATEMÁTICA 
5.  Com a evolução tecnológica, os projetores cinematográficos passaram a utilizar um complexo ajuste de lentes para 

exibir os filmes nas grandes telas de projeção atuais. Se, para uma gravação cinematográfica, forem necessários      47,5 
cm de película para cada segundo de filme, então, para se gravar um filme com 2 horas de duração, serão necessários 

A  1,71 km de película. 

B  3,42 km de película. 

C  5,70 km de película. 

D  9,50 km de película. 

E  12,41 km de película. 

6.  Os paralelepípedos são sólidos geométricos tridimensionais que estão no conjunto dos prismas. Na construção civil, 

um exemplo de paralelepípedo são os tijolos, que são utilizados principalmente para o fechamento das estruturas. Eles 
possuem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Selecionando-se ao acaso duas arestas de um tijolo, a probabilidade de que 
ambas tenham a mesma dimensão é um número 

A  entre 0,15 e 0,18. 

B  entre 0,18 e 0,21. 

C  entre 0,21 e 0,24. 

D  entre 0,24 e 0,27. 

E  entre 0,27 e 0,30. 
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Fonte: PAS 3 da UnB, 201.5 

 

7.  No conto Amor, de Clarisse Lispector, Ana sobe no bonde em direção a Humaitá, mas, por distração, passa de “seu 
ponto de descida”. Na figura precedente, é representada, por segmentos de reta no plano de coordenadas cartesianas 
ortogonais ���, uma versão de duas das linhas de bondes da cidade do Rio de Janeiro na década de 40 do século XX: a 
linha Lapa-Gávea e a linha Lapa-Tijuca. A cada ponto (x, y) desse plano está associada um número complexo ,z x iy= +  

em que i é a unidade imaginária. Considerando que � e � sejam, respectivamente, os números complexos associados às 

estações Botafogo e Lapa, o número complexo 
z

w
 pode ser escrito como 

A  
2

cos i sen .
3 4 4

π π    +    
    

  

B  
2 5 5

cos i sen .
3 4 4

π π    +    
    

 

C  2 cos i sen .
4 4

π π    +    
    

 

D  5 5
2 cos i sen .

4 4

π π    +    
    

 

E  2 cos i sen .
4 4

π π    +    
    

 

8.  Permutando-se as letras Q, U, A, D, R, O, são formados 720 anagramas. Caso esses anagramas sejam colocados em 

ordem alfabética, o primeiro deles que começa com a letra “O” está na 

A  121ª posição. 

B  240ª posição. 

C  241ª posição. 

D  360ª posição. 

E  361ª posição. 
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QUÍMICA 
9.   (FUVEST 2015) Soluções aquosas de ácido clorídrico, HCl(aq), e de ácido acético, H3CCOOH(aq), ambas de concentração 

0,10 mol/L, apresentam valores de pH iguais a 1,0 e 2,9, respectivamente. Em experimentos separados, volumes iguais 
de cada uma dessas soluções foram titulados com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH(aq), de 
concentração adequada. Nessas titulações, a solução de NaOH foi adicionada lentamente ao recipiente contendo a 
solução ácida, até reação completa. Sejam V1 o volume da solução de NaOH para reação 
completa com a solução de HCl e V2 o volume da solução de NaOH para reação completa com a solução de H3CCOOH, a 
relação entre V1 e V2 é 

A  V1 = 10-3,9 V2 

B  V1 = (1,0/2,9) V2 

C  V1 = V2 

D  V1 = 2,9 V2 

E  V1 = 101,9 V2 

10.  (UnB – adaptada) Uma remessa de soda cáustica (NaOH) (40 g/mol) está sob suspeita de estar adulterada. Dispondo 
de uma amostra de 0,5 g, foi preparada uma solução aquosa de 50 mL. Esta solução foi titulada, sendo consumidos 20 
mL de uma solução 0,25 mol/L de ácido sulfúrico, H2SO4. Determine a percentagem de impureza existente na soda 
cáustica, NaOH, admitindo que não ocorra reação entre os ácidos e as impurezas. 

A  5% 

B  10% 

C  25% 

D  20% 

E  40% 

11.  (Unesp 2022) Os compostos responsáveis pelo aroma característico de muitas frutas maduras são formados a partir 
de aminoácidos ramificados, como a leucina. Esse caminho inicia-se pela perda de substituintes típicos de 
aminoácidos, em reações em etapas, catalisadas por enzimas, onde ocorrem desaminação (–NH2), descarboxilação (–
CO2) e oxidação (+[O]), formando um aldeído. Esse aldeído, dependendo da transformação que sofre, pode originar um 
composto com o aroma característico da banana ou um composto com o aroma característico da maçã. 

O esquema mostra esse conjunto de transformações. 

 
Os compostos X e Y são, respectivamente,  

A  etanol e metano.    
B  ácido acético e eteno.    
C  metanol e etanol.    
D  etanal e ácido acético.    
E  ácido acético e etanol.    
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12.  (Uece 2022) Em química orgânica, grupo funcional se define como uma estrutura molecular que confere às 
substâncias comportamentos químicos semelhantes. O conjunto de compostos que apresentam o mesmo grupo 
funcional é denominado função orgânica. Assinale a opção que apresenta corretamente o composto e a função 
orgânica a que ele pertence. 

 
A   

 
B  

 
 

C  

 
 

D  

 
E  Nenhuma das alternativas 

 

 

FÍSICA 
13.  Admitindo-se que o raio da órbita de Júpiter é 5 vezes maior que o da Terra, o período de revolução de Júpiter, em 

anos terrestre, é igual a 

A  5. 

B  
1

25 . 

C  125. 

D  
1

2125 . 

E  
1

3125 . 

14.  Um resistor R, cuja curva característica está representada no gráfico, forma uma associação em paralelo com outro 
resistor X, obtendo-se uma resistência elétrica equivalente igual a 100 Ω. 

 
Assim sendo, a resistência elétrica do resistor R, em ohms, é igual a 

A  50. 

B  100. 

C  150. 

D  200. 

E  300. 
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15.  Um resistor ôhmico de resistência elétrica igual a 20 Ω é utilizado para aquecer 300 mL de água que está inicialmente 
a 20°C. Após 6 min e 58 s de aquecimento, observa-se que restam no recipiente, suposto adiabático, apenas 50 mL de 
água. Considerando que toda a energia dissipada por efeito Joule por esse resistor seja absorvida pela água, que o 
equivalente mecânico do calor vale 4,18 J, que o calor específico da água seja 1 cal/g·°C, que o calor latente de 
vaporização da água seja 540 cal/g e que a densidade da água vale 1 g/mL, assinale a opção que mais se aproxima do 
valor da DDP aplicada nesse resistor. 

A  24,8 V. 

B  4800 V. 

C  69,3 V. 

D  6150 V. 

E  178,3 V. 

16.  No triângulo retângulo isóceles XYZ, conforme o desenho abaixo, em que XZ = YZ = 3,0 cm, foram colocadas uma carga 
elétrica puntiforme Qx = +6 nC no vértice X e uma carga elétrica puntiforme Qy = +8 nC no vértice Y. 

x

y 3,0 cm

3,0 cm

z

Desenho Ilustrativo - Fora de escala 

Considerando, caso necessário, a constante eletrostática do meio igual a 
2

9
o 2

N m
k 9 10 ,

C

⋅= ⋅ a intensidade do campo 

elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é 

A  2·105 N/C. 

B  6·103 N/C. 

C  8·104 N/C. 

D  104 N/C. 

E  105 N/C. 

 

 BIOLOGIA 
17.  Observe a imagem a seguir. 

 
Disponível em: https://www.dracena.unesp.br/Home/Graduacao/aminoacidosepeptideos.pdf. Acesso em: 11 mai. 2022. 

 

Considerando a imagem e conhecimentos correlatos, marque a afirmação correta. 

A  O dipeptídeo da ilustração apresenta 5 diferentes aminoácidos em sua composição. 

B  A formação do composto envolve o mesmo tipo de ligação de um oligossacarídeo. 

C  Há quatro ligações peptídicas no composto da ilustração. 

D  As ligações peptídicas podem ocorrer entre quaisquer partes integrantes do aminoácido. 

E  Ligações peptídicas somente podem ser formadas entre aminoácidos naturais. 
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18.  Observe a imagem a seguir. 

Estrutura de uma lipoproteína 

 

Disponível em: https://drasuzanavieira.med.br/2016/09/21/o-bom-o-mau-colesterol-e-os-triglicerides/. Acesso em: 11 mai. 2022. 

Considerando a imagem e conhecimentos correlatos, marque a opção correta. 

A  Há, no composto apresentado, lipídios simples, compostos e derivados. 

B  Todos os lipídios do esquema são anfifílicos. 

C  Há lipídios que, na molécula apresentada, atuam como hormônios. 

D  Todos os lipídios presentes no esquema possuem ácidos graxos. 

E  Há, dentre os lipídios do esquema, ao menos um que atua como fonte de energia. 

19.  Observe o coração a seguir. 

 

Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/36260149. Acesso em: 11 mai. 2022. 

Considerando o esquema, marque a opção correta. 

A  Do lado direito do coração corre somente sangue arterial. 

B  Há válvulas em 3 e 4, chamadas bicúspide e tricúspide. 

C  A estrutura 5 recebe sangue proveniente dos pulmões. 

D  1 e 2 conduzem sangue para todo o corpo. 

E  Entre átrios e ventrículos, há válvulas semilunares. 
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20.  Considere que a cor das pétalas de uma certa espécie de flor seja determinada por um gene com dominância completa. 
Os resultados de alguns cruzamentos estão expressos na tabela a seguir. 

CRUZAMENTOS 
NÚMERO DE DESCENDENTES 

VERMELHA ROXA 

VERMELHA  X  VERMELHA 9 0 

ROXA  X  VERMELHA 5 5 

ROXA  X  ROXA 0 11 

VERMELHA  X  VERMELHA 9 3 

ROXA  X  VERMELHA 13 0 
  

Sobre esse experimento, foram elaboradas as seguintes proposições. Julgue-as. 

(01) Dois tipos de alelos atuam na determinação da cor da pétala, nesse caso: um dominante e outro recessivo. Uma 
planta dessa espécie recebe dois alelos dominantes, ou um dominante e um recessivo, ou ainda dois recessivos. 

(02) Nessa espécie, plantas com flores roxas representam o fenótipo dominante, porque no cruzamento entre plantas 
roxas, o número de descendentes foi maior do que no cruzamento entre plantas vermelhas. 

(04) Escolhendo-se a letra P para representar o gene em estudo, então a letra maiúscula P representa o alelo que 
condiciona a cor vermelha e a letra minúscula p, o alelo que condiciona a cor roxa. 

(08) Se utilizarmos a letra G para representar o gene em questão, então, nessa espécie, as plantas de flores vermelhas 
possuem o genótipo GG e as de flores roxas, o genótipo gg. 

(16) No cruzamento entre plantas com flores vermelhas, que resultou em nove descendentes, as duas plantas cruzadas 
certamente eram homozigotas dominantes; já no outro cruzamento entre plantas com flores vermelhas, ambas as 
plantas certamente eram heterozigotas. 

(32) Para determinarmos se uma planta com flores de pétalas roxas dessa espécie é homozigota ou heterozigota, 
podemos realizar um cruzamento teste (ou retrocruzamento). 

(64) Observamos diferentes proporções fenotípicas nos dois cruzamentos roxa X vermelha porque o fenótipo 
vermelho, nessa espécie, pode se originar a partir de dois diferentes genótipos.  

O somatório das proposições corretas tem como resultado um numeral 

A  menor ou igual a 25. 

B  entre 26 e 50. 

C  entre 51 e 75. 

D  entre 76 e 100. 

E  maior ou igual a 101. 

 

HISTÓRIA 
21.  O processo de emancipação das Treze Colônias Inglesas da América do Norte, na segunda metade do século XVIII, foi 

denominado, por muitos historiadores, Revolução Americana porque 

A  significou o fim do Antigo Regime político naquela parte do continente americano. 

B  assinalou o início de uma sociedade capitalista, extinguindo de imediato a escravidão. 

C  representou o fim do pacto colonial mercantilista e lançou as bases de uma sociedade liberal. 

D  possibilitou o avanço das práticas mercantilistas em oposição à Inglaterra liberal. 

E  permitiu à Inglaterra aprofundar os laços de dominação por meio do reforço do pacto colonial. 

22.  Primeiras colônias americanas a se tornarem independentes em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos assumiram no 
século XIX: 

A  uma posição de estímulo aos movimentos revolucionários, contestando as estruturas tradicionais do poder vigentes 
em grande parte da Europa; 

B  uma intransigente defesa da intervenção do Estado nas atividades econômicas, visando controlar os abusos da 
burguesia; 

C  a identificação do Estado com a religião puritana, que seria obrigatória para todos os cidadãos; 

D  dentro do continente americano, uma política imperialista, impondo seus interesses econômicos às demais nações; 

E  uma política de expansão colonial em direção à África e à Oceania.  
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23.  Leis britânicas acirravam as divergências entre colonos americanos e a Coroa Inglesa, provocando a luta pela 
independência. Entre os objetivos dessas leis, devem ser destacados as seguintes: 

A  Aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e promover a recuperação econômica da 
Companhia das Índias Orientais. 

B  Aumentar o consumo de chá e açúcar nas colônias, obrigar ao uso de selos na correspondência e aumentar as 
exportações das colônias. 

C  Abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente as treze Colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar terras no 
Oeste. 

D  Recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston às nações amigas e aumentar as importações 
das colônias. 

E  Pagar indenizações à França, devido à derrota inglesa na Guerra dos Sete Anos, revogar os Atos Townshend e 
favorecer os produtores locais de açúcar. 

24.  Quando da discussão, no Parlamento Inglês, das Leis do Açúcar e do Selo (1784 – 1765), os colonos ingleses da 
América recusaram-se a aceitar as medidas impostas, baseando-se: 

A  no fato de não estarem representados na assembléia que votou as taxas; 

B  no princípio da isenção de taxas concedido pela Coroa aos colonos; 

C  no direito inalienável dos súditos ingleses de recusar a obediência a leis injustas; 

D  nos direitos naturais do cidadão à vida, à propriedade e à busca da felicidade; 

E  nos prejuízos financeiros advindos do bloqueio aos produtos das Antilhas. 

 

GEOGRAFIA 
25.  Analise as assertivas sobre o histórico de formação territorial dos Estados Unidos  e assinale a opção correta. 

I. O processo de formação territorial dos Estados Unidos foi marcado por conflitos e conquistas territoriais. Após 
a independência do país um conflito civil ocorreu envolvendo os defensores dos dois modelos econômicos que 
desenvolviam-se no país. 

II. A ocupação do oeste dos Estados Unidos sempre foi uma grande preocupação do governo norte americano. Na 
segunda metade do século XX grandes extensões de terras estavam desocupadas o que levou ao governo a 
instituir o Homestead Act. 

III. A dimensão planetária do império americano pode ser representada de várias maneiras, tanto no campo 
político como no campo econômico e no campo militar. 

 
A  Apenas os itens I e II estão corretos. 

B  Apenas os itens I e III estão corretos. 

C  Apenas os itens II e III estão corretos. 

D  Todos os itens estão corretos. 

E  Todos os itens estão errados. 
  

As bases teóricas do imperialismo norte-americano e a articulação política para viabilizá-lo, foram estabelecidas na vida e obra de 
quatro homens, a partir da década de 1890, que o escritor Gore Vidal chama de Quatro Cavaleiros: o futuro presidente Theodore Roosevelt, 
o historiador Brooke Adams (bisneto e neto de presidentes, John Adams, 1797-1801, e John Quincy Adams, 1825-1829), um senador, Henry 
Cabot Lodge, amigo de Roosevelt, e um capitão da Marinha, Alfred Taylor Mahan, amigo de Adams. 

 (Adaptado de www.primeiraleitura.com.br.) 

26.  A respeito do tema abordado no texto julgue os itens: 

A  A fase de expansionismo interno prolonga-se desde a declaração de independência, 1776, até o fim século XIX. 
Durante esse período originaram-se os ideais da Doutrina Monroe e o Corolário Polk.   

B  O processo de expansão territorial foi, também, um movimento de alargamento simultâneo das fronteiras de duas 
economias diferentes e até certo ponto antagônicas.  

C   A guerra de secessão (1861-65) desencadeou o conflito entre as duas estruturas econômicas e as duas classes 
dirigentes, acabando por eliminar o poder dos grandes proprietários sulistas e determinar a hegemonia das classes 
urbanas e capitalistas do nordeste.  

D   A justificativa política da hegemonia americana sobre o Caribe veio em 1904 com o Corolário Roosevelt, que 
instituiu a política do Big Stick para justificar suas intervenções no Pacífico.  

E   O império americano formado no processo do expansionismo oceânico, pode ser representado pelos investimentos 
diretos e indiretos no exterior e pela rede de filiais das transnacionais americanas instaladas em todos os 
continentes. 
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27.  Leia o texto e observe o mapa. 

Em 1884, durante um congresso internacional, em Washington, EUA, estabeleceu-se um padrão mundial de tempo. A partir de 
então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico, nos diversos países do mundo, seria definido por meridianos espaçados a cada 
15º, tendo como origem o meridiano de Greenwich, Inglaterra (Reino Unido). 

 

 

 
Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação: João, que vive na cidade de Pequim, China, 
viajou no sentido horário da Terra para encontrar Maria que mora em Manaus. Sabendo-se que até o antimeridiano a 
viagem durou 6 horas e o resto da viagem continuada no hemisfério oeste durou mais 8 horas, marque a letra que aponta a 
que dia e hora João chegou no aeroporto de Manaus já que saiu às 9h da manhã de uma segunda-feira. 

A  10 horas de terça-feira 

B  10 horas de segunda-feira 

C  11 horas de segunda-feira 

D  11 horas de terça-feira 

E  Meio-dia de terça-feira 

28.  Dois aviões, X e Y, partem de Vancouver (75°W) em uma viagem para Tóquio (135°E) no dia 28/02/1996, às 
21h30min. O avião X partiu em um avião cuja rota obedeceu ao sentido da rotação terrestre, enquanto que o avião Y 
seguiu o sentido contrário ao da rotação terrestre. Sabendo que os aviões levaram 2h30min para sobrevoar cada fuso 
pelo qual passavam e o avião Y fez uma escala para abastecimento no Havaí com duração de 2 horas, marque a opção 
que indica o dia e a hora da chegada do avião Y a Tóquio, no horário local. 

A  9h30min do dia 1/03/1996. 

B  5h30min do dia 29/02/1996. 

C  17h30min do dia 29/02/1996. 

D  21h30min do dia 1/03/1996. 

E  2h30min do dia 28/02/1996. 

 

LINGUA INGLESA 
A leave of absence is a period of time during which one does not work (and generally does not get paid), but retains employee 

status and job security. After the leave, an employee is guaranteed the same position, or at least a very similar one. Sweden, the land of 
easy startups, does what it can to encourage small business owners. Since the Right to Leave to Conduct a Business Operation Act of 1998, 
employees have had the right to take a leave of absence of up to six months to start their own company. However, a stipulation is that the 
company you start cannot be a competitor of your current employer. You can only take this type of leave once per employer, and once 
again you must have been an employee for at least six months before taking the leave. 

 THE TRUE about leave of absence in Sweden. The Local. Disponível em: <http://www.thelocal.se>. Acesso em: 10 fev. 2019.  
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29.  A lei que rege a licença de trabalho na Suécia  

A  garante aos funcionários retorno à sua função anterior após seis meses.  

B  impede que as empresas demitam funcionários que não sejam produtivos.  

C  responsabiliza as empresas a pagarem os salários dos funcionários em licença.  

D  defende que os funcionários possam tirar licença do trabalho a cada seis meses.  

E  permite que funcionários abram empresas no mesmo setor de seu emprego anterior. 
 

kind of psychic whiplash. I'd been raised to be confident and see no limits, to believe I could go after and get absolutely anything I 

wanted. And I wanted everything. I wanted to live with the hat-tossing, independent-career-woman zest of Mary Tyler Moore, and at the 

same time I gravitated toward the stabilizing, self-sacrificing, seemingly bland normalcy of being a wife and mother. I wanted to have a work 

life and a home life, but with some promise that one would never fully squelch the other. I hoped to be exactly like my own mother and at 

the same time nothing like her at all. It was an odd and confounding thing to ponder. Could I have everything? Would I have everything? I 

had no idea.  
OBAMA, Michelle. Becoming. New York: Crown, 2018.  

30.  No trecho, o sentimento descrito pela autora, Michelle Obama, em relação à sua vida adulta é de  

A  confiança do que quer para o seu futuro.  

B  confusão por querer duas coisas distintas.  

C  frustração por não saber quem deseja ser.  

D  aversão a se tornar uma pessoa igual à sua mãe.  

E  abandono da família por uma carreira excepcional.  

31.  Complete the sentences using the verbs in the gerund or infinitive form. 

 My friend really enjoys ______books. 

 ______is a great exercise, but you should always wear a helmet. 

 Hey, Vicki! I can’t stop _______ to you now. I’m in a hurry. Talk to you later. 

 I don’t remember ______ you my story. Who told you that? 

 I find it difficult ______my feelings about writing research essays. 
 

A  reading / cycling / to talk / telling / to describe 

B  reading / to cycle / to talk / to tell / to describe 

C  to read / cycling / to talk / to tell / to describe 

D  reading / cycling / to talk / telling / describing 

E  to read / cycling / talking / to tell / to describe 
 

 

32.  No cartão, foi utilizada a estrutura da terceira condicional porque o homem  

A  está falando sobre uma possibilidade futura.  

B  acredita que o que disse realmente aconteceu.  

C  fala sobre algo do passado que não aconteceu.  

D  tinha intenção de sair de casa após receber a visita.  

E  planejava sair de casa antes de saber que teria visita.  
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ARTE 

  
Figura1. Perfil do tempo, Salvador Dalí.1931 Figura 2. Aparição de um rosto e de uma fruteira numa praia, Dalí, 1938. 

 
Nos termos de Breton, autor do manifesto, o Surrealismo trata de "resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade 

pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade". A importância do mundo onírico, do irracional e do inconsciente, anunciada 
no texto, se relaciona diretamente ao uso livre que os artistas fazem da obra de Sigmund Freud e da psicanálise, permitindo-lhes explorar 
nas artes o imaginário e os impulsos ocultos da mente. O caráter anti-racionalista do surrealismo coloca-o em posição diametralmente 
oposta das tendências construtivas e formalistas na arte que florescem na Europa após a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e das 
tendências ligadas ao chamado retorno à ordem.  

.                                         http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3650/surrealismo. Acesso: 29/6/2018, com adaptação. 

33.  Considere o texto I e figuras 1 e 2 para indicar o item correto quanto ao Surrealismo. 

A  Breton, no manifesto Surrealista, impôs resgate à realidade e induz à busca do sonho, do onírico e do imaginário, 
sob a tutela freudiana. 

B  A realidade surrealista introduziu na história da arte, os princípios do idealismo e da fantasia, o que revela grande 
inovação e avanços. 

C  As figuras 1 e 2 comungam com os aspectos expressivos do texto, no qual se revela a lógica diante do pós II Guerra 
Mundial.  

D  A realidade associada ao imaginário e ao sonho podem ser vistas nas figuras 1 e 2, o que comunga com o 
pensamento de Breton. 

E  Nas figuras 1 e 2, ocorre abstenção da realidade em detrimento às fantasias o que indica o figurativo e não o 
abstrato. 

 

Bossa nova 

Se você disser que eu desafino amor 
Saiba que isso em mim provoca imensa dor 
Só privilegiados têm ouvido igual ao seu 
Eu possuo apenas o que Deus me deu 
 
Se você insiste em classificar 
Meu comportamento de anti-musical 
Eu mesmo mentindo devo argumentar 
Que isto é bossa-nova, isto muito natural 

(Trecho da canção Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça) 

34.  O termo "bossa-nova", citado na canção Desafinado, designa: 

A  uma maneira sofisticada de tocar o samba-enredo carnavalesco homenageando assim uma personalidade 
importante da música brasileira. Dessa forma surgira os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. 

B  uma estética musical minimalista e econômica na sua execução que unia a harmonia sofisticada do jazz com o ritmo 
marcante do samba.   

C  um movimento de velhos sambistas para a renovação do gênero que já estava em declínio na década de 50, tendo 
em vista que o primeiro samba gravado foi “Pelo telefone” de Donga em 1917. 

D  uma música popular norte-americana e culta, segundo Carlos Lyra e que chegou ao Brasil junto com o rock em 
meados da década de 50. 

E  uma inovação musical ligada à juventude da Zona Sul paulistana que absorvia toda a cultura estadunidense. Não só 
o estilo musical mas também a rebeldia e a forma de se vestir vieram junto com o movimento bossa-nova.  



 

 
SIGMAIS  ::  mai/2022  |  3ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  23_2_S+_02_2022_atv.docx     13 

 

35.  O início do Século XX, trouxe consigo uma gama de vertentes e pensamentos que dominaram a produção artística da 
época. Entre 1904 e1905, na Alemanha, com um grupo chamado Die Bruche, que significa A Ponte, tem início o 
movimento Expressionista. Sobre o Expressionismo aplicado ao cinema alemão e suas características, assinale a opção 
correta: 

A  A utilização distorcida da luz e das cores em detrimento da representação de sentimentos humanos reais, foi um 
traço marcante dessa vertente cinematográfica. 

B  A cena passou a representar de forma objetiva e pragmática aquilo que o cineasta captava das cenas cotidianas, algo 
próximo de um realismo expressionista. 

C  A deformação dos objetos buscava exaltar estética burguesa que detinha o poder sobre as linhas de produção 
cinematográficas. 

D  A briga entre classes sociais e a representação de sentimentos autodestrutivos e melancólicos, são aspectos 
observados na estética cinematográfica expressionista. 

E  O cinema expressionista alemão buscava a verossimilhança nas representações, tendo como princípio básico as três 
unidades aristotélicas.  

 

 

 
 

Se você já viu algum filme de Tim Burton, provavelmente achará Vincent um tanto familiar. Realizado em 1982 por Tim Burton e 

Rick Heinrichs, ele é o primeiro curta metragem de animação do diretor e é narrado na forma de um poema pelo ator Vincent Price. Os 5 

minutos do curta contam um pouco da vida de Vincent Malloy, um garotinho de 7 anos que sonha em ser como seu ídolo, Vincent Price, se 

imaginando nas cenas famosas interpretadas pelo ator em diversos filmes. Não é preciso esforço para perceber que o curta nos mostra 

muito do que futuramente viria a ser reconhecido como o estilo peculiar de Tim Burton. 

Vincent não é um menino como os outros, ao invés de brincar fora de casa e se divertir com as outras crianças, ele prefere passar 

seu tempo lendo contos de Edgar Allan Poe ou se imaginando como um cientista que faz experimentos mirabolantes em seu cachorro. Sua 

mãe interrompe o tempo todo as aventuras sombrias do filho, tentando chamá-lo à realidade e fazer com que ele vá se divertir como os 

outros fazem. O protagonista solitário, reservado, excêntrico, é um tema que aparece em outras obras do diretor e que fala muito da sua 

própria infância e adolescência lendo livros de Edgar Allan Poe e assistindo filmes de horror de baixo orçamento. A referência à Vincent 

Price também está relacionada à sua vida pessoal, já que Burton cresceu acompanhando a carreira do mesmo. Influenciado pelo horror 

gótico e pelo expressionismo alemão, não é surpresa que Burton tenha aliado essas referências à sua visão de mundo para criar uma 

estética e uma identidade artística que marcariam seus filmes, mesmo que não intencionalmente. 
              https://medium.com/cinecr%C3%ADtica/vincent-o-nascimento-do-estilo-de-tim-burton-c9bd6cf8a14e. Acesso em 4/5/2022. 

36.  A partir do texto, do curta-metragem Vincent de Tim Burton e dos seus conhecimentos acerca do Expressionismo, 
julgue os itens: 

A  O curta trás várias características típicas do expressionismo como, por exemplo, a representação de personagens 
deformados, valorização do grotesco e a representação de sentimentos macabros e sombrios. 

B  O menino vive em constante luta para se manter no universo real, ou seja, aceita, sem modificar, o mundo tal qual 
ele se apresenta, característica presente nas obras expressionistas. 

C  A iluminação do filme se dá de maneira uniforme e natural, com raras exceções, surgem focos soltos que aparecem 
para destacar algum objeto ou personagem, traço que aproxima Vincent das obras expressionistas. 

D  A sonoplastia cria clima natural e tranquilo, de forma fidedigna, ajuda a representar lugares como o jardim da mãe 
de Vincent, típico estímulo audiovisual trabalhado no cinema expressionista. 

E  Talvez a maior característica do cinema expressionista presente na obra, seja o caráter otimista com que Vincent 
encara as angústias e os problemas diários. 
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FILOSOFIA 
37.  Para Nietzsche, uma educação superior da humanidade exigiria uma transvaloração de todos os valores que têm como 

frente de combate a transvaloração platônico-cristã. Em relação à transvaloração proposta por Nietzsche, nota-se que  

A  visa retirar o homem da alienação na qual se encontra, mostrando que tudo já está decidido e escolhido para nós.    

B  sustenta uma visão metafísica que valoriza e postula uma possível realidade para além do mundo sensível.    

C  implica uma valorização dos valores presentes eliminando a ideia de um mundo metafísico de verdades eternas.    

D  visa aprofundar a cisão platônico-cristã entre esse mundo (o empírico) e o outro mundo (o mundo-verdade).    

E  opera uma inversão de valores, na medida em que considera os valores vigentes como sintoma de decadência.    

38.   O Existencialismo é uma filosofia do século XX, que procura resgatar o valor da subjetividade, da concretude da vida 
humana, da singularidade indeterminada. A famosa frase de Sartre – “A existência precede a essência.” – significa que 
o homem é um projeto utópico de ser, condicionado pela sua existência. Neste sentido o(s) fundamento(s) teórico(s) e 
histórico(s) do Existencialismo de Sartre são  

A  o desejo de ser o que é, próprio do século XIX, e a decepção do homem com a Igreja na sociedade atual.    

B  a exaltação ao materialismo que determina a vida do homem, própria do século XIX.    

C  as filosofias de Marx-Engels e o movimento negro, o rock, o feminismo e a revolução social pós-guerra.    

D  o resgate do afeto, desejo e paixão segundo Freud e a exaltação do sexo como finalidade ética da vida no 
consumismo atual.    

E  a concepção de que o homem não é mais que o que ele faz na sua existência, própria do contexto histórico 
dilacerado da Europa do pós-guerra.    

39.   Segundo Jean Paul Sartre, filósofo existencialista contemporâneo, liberdade é 

I. escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. 

II. aceitar o que a existência determina como caminho para a vida do homem. 

III. sempre uma decisão livre, por mais que se julgue estar sob o poder de forças externas. 

IV. estarmos condenados a ela, pois é a liberdade que define a humanidade dos humanos. 

Assinale  

A  se apenas I e IV estiverem corretas.    

B  se apenas II e III estiverem corretas.    

C  se apenas I, II e IV estiverem corretas.    

D  se apenas III e IV estiverem corretas.    

E  se apenas I, III e IV estiverem corretas.    

40.   Qual dos argumentos abaixo caracteriza corretamente a relação conceitual entre existencialismo e liberdade, no 
pensamento de Jean-Paul Sartre (1905-1980)?  

A  O existencialismo de Sartre defende o individualismo, isto é, cada um deve preocupar-se exclusivamente com a 
própria liberdade e ação.    

B  O existencialismo de Sartre afirma que se o homem é livre, consequentemente não é responsável por aquilo que faz.    

C  O existencialismo de Sartre afirma que “disciplina é liberdade”. O homem livre é aquele que recusa o individualismo 
para viver o conformismo e a respeitabilidade da tradição.    

D  Sartre afirma que o homem nada mais é do que “seu projeto”, não havendo essência ou modelo para lhe orientar o 
caminho; está, portanto, irremediavelmente condenado a ser livre.    

E  Sartre afirma que a liberdade só possui significado no pensamento, na capacidade que o homem tem de refletir 
acerca de sua existência, buscando definir a natureza e a essência humana.    

 

 


