


INSTRUÇÕES

1. Assine no local indicado na capa.

2. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas.

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.

4. Este Caderno de Provas contém 50 questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 4 (quatro) alternativas cada
uma, indicadas com as letras A, B, C e D, além da Prova de Redação.

PROVAS Nº DE QUESTÕES
Arte 03
Biologia 05
Educação Física 04
Filosofia 03
Física 05
Geografia 04
História 04
Língua Portuguesa 05
Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) 04
Matemática 05
Química 05
Sociologia 03

5. Responda somente às questões da Língua Estrangeira escolhida no ato da inscrição.

6. Ao receber a Folha de Respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso
haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.

7. Transcreva para a Folha de Respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo
correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado.

8. Na Folha de Respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e
preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação, anulam a questão. É de sua inteira
responsabilidade a transcrição de suas respostas.

9. Para a resolução das questões pode ser utilizado lápis e borracha. O uso de lapiseira não é permitido.

10. Não haverá substituição, em hipótese alguma, da folha de redação/respostas.

11. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apon-
tamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios. O não cumprimento dessas exigências implicará
a exclusão do candidato deste Processo Seletivo.

12. Ao concluir a Prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em
separado, a folha de redação/respostas e o caderno de provas, devidamente assinados.

13. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas e à
elaboração da Redação.



REDAÇÃO

REDAÇÃO

INSTRUÇÕES:

1. Para elaborar sua Redação, você deve escolher um tema entre os dois apresentados.

2. Utilize o espaço reservado ao rascunho para elaborar a sua redação.

3. Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul ao transcrever o seu texto na Folha de Redação e observe
as instruções constantes neste caderno.

4. Confira os dados constantes no cabeçalho da Folha de Redação e assine-a no espaço reservado para tal fim.

5. Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:

I – Título.
II – Proposta.
III – Coerência.
IV – Tipologia textual.
V – Emprego da norma padrão.
VI – Coesão.

6. Terão nota zero as redações que:

a) não obedecerem às instruções contidas na prova de redação;

b) fugirem ao proposto no comando escolhido;

c) não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando escolhido;

d) apresentarem acentuada desestruturação e contiverem menos de 17 linhas ou mais de 22 linhas;

e) apresentarem qualquer identificação além do texto, ou às suas margens, mesmo que seja a lápis;

f) forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos, espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como desenvolvidas em códigos alheios à língua portuguesa escrita;

g) forem escritas a lápis ou a tinta em cor diferente da azul ou preta.

7. O título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.

TEMA 1 _____________________________________________________________________________________

Leia a charge a seguir.

(Disponível em: <http://www.ivancabral.com/2013/08/charge-do-dia-medicos-estrangeiros.html>. Acesso em: 07 ago. 2022.)

Com base na charge, elabore um texto narrativo em que a variação linguística tenha acarretado uma situação
pitoresca entre as pessoas envolvidas na história.



TEMA 2 _____________________________________________________________________________________

Leia os textos e observe a imagem a seguir.

Estudo aponta origem da história de amor entre cães e seres humanos

Um levantamento sem precedentes da diversidade genética que existia entre os lobos do fim da era do
Gelo acaba de trazer mais pistas sobre as origens da longa história de amor entre cães e humanos. Os re-
sultados, publicados recentemente na revista científica Nature, não chegam a resolver totalmente o enigma
da domesticação dos cães, mas trazem uma grande massa de informações novas sobre o tema.
Os dados genômicos indicam que os ancestrais dos cães vivos hoje ainda fazem parte de uma única
“grande família” com os lobos, ao menos no que diz respeito ao DNA, há 28 mil anos. Essa poderia ser a
data para o início do processo de domesticação, o que significaria que os cães passaram a viver com os
seres humanos cerca de 20 mil anos antes do que qualquer outro animal. Mesmo assim, os autores do
novo estudo observam que o processo pode até ter começado antes disso.
(Adaptado de: LOPES, Reinaldo José. Estudo aponta origem da história de amor entre cães e seres humanos. Folha de São Paulo.
São Paulo, 17 jul. 2022, Ciência, p. B5.)

“E quando acaricio a cabeça do meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique”.
(Clarice Lispector)
(Disponível em: <https://www.facebook.com/clariceolivro/photos/a.182869191913975/224843127716581/?type=3>. Acesso em: 05
ago. 2022.)

(Disponível em: <https://pt.wahooart.com/@@/5ZKDBN-Pablo-Picasso-Menino-com-um-c%C3%A3o>. Acesso em: 06 ago. 2022.)

Com base nos textos e na imagem, pintura do artista modernista Pablo Picasso, intitulada “Menino com um
cão”, redija um texto narrativo tendo como pano de fundo uma aventura vivida por esses dois amigos.





ARTE

1 Observe a imagem a seguir.

(Jac Leirner. Nomes (Museus), 1992. Sacolas de plástico e poliéster sobre tecido. 294 x 301 cm. Acervo: Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro. Disponível em: «https://artsandculture.google.com/asset/nomes-museus-jac-leirner/wgFA5nCnrH130Q». Acesso em: 1 ago. 2022.)

Com base nos conhecimentos sobre a produção da artista brasileira Jac Leirner (1961) e considerando
as ocorrências nas artes visuais a partir da década de 1950, assinale a alternativa que apresenta, correta-
mente, a relação do trabalho da artista com a Arte Contemporânea.

a) Catalogação de objetos provenientes de diversas culturas para, a partir da análise física e química desses
materiais, gerar sistemas de valoração entre eles.

b) Emprego de procedimentos e materiais não tradicionais no campo das artes, como a apropriação e o colecio-
nismo de objetos de uso cotidiano.

c) Emprego da pintura, valorizada através das relações de contraste entre luz e sombra, com o objetivo de res-
saltar a carga dramática da obra.

d) Valoração de técnicas tradicionais, como o desenho e a pintura, a fim de reproduzir, da maneira mais fidedigna
possível, elementos do mundo concreto.

2 A Semana de Arte Moderna de 1922 comemora cem anos neste ano. Muitos intelectuais, provenientes
das artes visuais, da literatura e da música, contribuíram para o que hoje entendemos como Modernismo
Brasileiro. Com base nos conhecimentos sobre as manifestações culturais no campo da arte brasileira
no início do século XX, relacione os nomes dos artistas, na coluna da esquerda, com o título de suas
produções e respectivas características, na coluna da direita.

(I) Anita Malfatti (A) “Cinco moças de Guaratinguetá” (1930). Crônica visual (regis-
tro), por meio do desenho e da pintura, com interesse na repre-
sentação de mulheres negras e acontecimentos cotidianos.

(II) Emiliano Di Cavalcanti (B) “Abapuru” (1928). Simplificação formal com linhas curvas e
interesse pela cultura brasileira.

(III) Tarsila do Amaral (C) “O farol” (1915). Distorções figurativas de cunho expressio-
nista e predileções pela paisagem e figura humana.

(IV) Victor Brecheret (D) “O beijo” (déc. 1920). Simplificação formal escultórica com
base geométrica.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-A, III-C, IV-D.

b) I-B, II-D, III-C, IV-A.

c) I-C, II-A, III-B, IV-D.

d) I-C, II-D, III-B, IV-A.
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3 Observe a imagem a seguir.

(Andy Warhol. Campbell’s Soup I, 1968. Serigrafia. 89,3 x 58.7 cm (cada). Acervo: Museum Folkwang (Alemanha). Disponível em:
«https://artsandculture.google.com/asset/campbell-s-soup-i-andy-warhol/jwEPpXRD0LS7YA». Acesso em: 1 ago. 2022.)

Com base na imagem, nos conhecimentos sobre Arte Pop americana e sobre a produção do artista Andy
Warhol (1928-1987), assinale a alternativa correta.

a) A Arte Pop americana foi estimulada pela ideia de consumismo e de cultura popular. Temas da cultura de
massa, como histórias em quadrinhos, publicidade, embalagens, imagens de televisão e do cinema, integravam
o rol de imagens e estímulos para a produção em arte que se caracterizou, entre outros aspectos, pelo emprego
de materiais industriais e pelo esforço em criar uma arte que se comunicasse diretamente com o público,
rompendo as barreiras entre arte erudita e popular.

b) A Arte Pop retoma as premissas do Expressionismo, particularmente no que diz respeito ao apreço pela ges-
tualidade única do artista, que deveria ser um dado evidente na superfície das pinturas, e pela expressão da
subjetividade, de cunho romântico, por parte da maior parte dos artistas que compunham o movimento, em
especial nas pinturas de Andy Warhol.

c) A Arte Pop é um dos primeiros movimentos artísticos a tomar como problemática a necessidade da reciclagem,
particularmente dos metais que compunham as latas de sopa e de muitos outros alimentos processados indus-
trialmente nos Estados Unidos e exportados para vários outros países, sendo a produção de Andy Warhol um
veículo de protesto e denúncia.

d) Andy Warhol, por meio da maior parte de seus trabalhos, repletos de gestualidade lírica e dramática, buscava
estabelecer discursos políticos sobre a alimentação, sendo que, no caso dessa obra em específico, o vegeta-
rianismo e o veganismo, expressos por meio da representação de latas de sopa, já eram defendidos enquanto
condutas alimentares exemplares para a sociedade americana entre as décadas de 1950/60.

BIOLOGIA

4 Desde Aristóteles (384-322 a.c.) até o século XIX, acreditava-se que a vida poderia surgir espontânea e
continuamente da matéria bruta, a chamada abiogênese. Observações feitas por pessoas comuns, como
aparecimento de larvas de inseto, bolores sobre alimentos e girinos na lama, reforçavam essa ideia.
Sobre a teoria da abiogênese, assinale a alternativa correta.

a) Assume que todos os seres vivos vêm sempre de outros seres vivos, o que foi reforçado pelos experimentos
de decomposiçao da carne.

b) Assume que seres muito simples não têm qualquer método de reprodução, o que foi reforçado com a desco-
berta dos microrganismos.

c) Assume que os organismos surgem após a mudança de temperatura do meio, o que foi confirmado pelos
experimentos de Pasteur.

d) Assume que os seres vivos se originam em outros planetas ou corpos celestes e são trazidos para a Terra,
como esporos ou outras formas de resistência.
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5 Os organismos vivos e o ambiente físico estão em constante processo de interação e mudanças. Muitos
pesquisadores, desde o século XVII, têm se dedicado a compreender como surge e se estabelece a diver-
sidade de seres vivos encontrados no planeta Terra.
Sobre as teorias evolutivas, considere as afirmativas a seguir.

I. A explicação de que os organismos lutam para sobreviver ficou conhecida como teoria sintética da
evolução.

II. A teoria de que os organismos surgiram de maneira independente e permaneceriam sempre com as
mesmas características é conhecida como fixismo.

III. A transformação das espécies a partir de ancestrais comuns, por meio da descendência com modifi-
cações, ficou conhecida como darwinismo.

IV. O naturalista francês Lamarck foi o primeiro pesquisador a propor um sistema teórico completo para
defender e explicar a evolução biológica.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

6 De 1858 a 1866, o monge austríaco Gregor Mendel conduziu estudos com cruzamento de ervilhas com
criterioso rigor científico, que foram uma importante contribuição para a compreensão da hereditariedade
das características dos organismos. Seus estudos foram reinterpretados no início do século XX e permi-
tiram deduzir conceitos importantes para a genética moderna.
Sobre as premissas da primeira lei de Mendel, considere as afirmativas a seguir.

I. Em um cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que condicionam
cada um se separam de forma independente durante a formação dos gametas.

II. Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos
quais ocorrem em dose simples.

III. Cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada caracterís-
tica.

IV. Quando um organismo tem dois fatores diferentes para um mesmo caráter, pode ocorrer que apenas
um se manifeste.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

7 A fenilcetonúria é uma doença hereditária associada a um alelo recessivo, em que a pessoa afetada não
consegue metabolizar o aminoácido fenilalanina em tirosina, pois não sintetiza a enzima responsável por
essa conversão. A doença desencadeia uma série de consequências graves no organismo, como lesões
no sistema nervoso central, albinismo e redução dos níveis do neurotransmissor serotonina.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tipo de herança relacionada a essa doença.

a) Epistasia.

b) Mutação.

c) Pleiotropia.

d) Herança quantitativa.

8 O sistema respiratório humano é um conjunto de canais que se ramificam e terminam em câmaras micros-
cópicas. A função desse sistema é aumentar a superfície de contato para a troca de gases com a corrente
sanguínea.
Sobre o sistema respiratório humano, relacione seus elementos, na coluna da esquerda, com suas carac-
terísticas, na coluna da direita.

(I) Traqueia. (A) Tubo que se mantém aberto pela presença de anéis cartilaginosos.
(II) Brônquios. (B) Ramificações que penetram nos pulmões.
(III) Alvéolos. (C) Membrana protetora do pulmão.
(IV) Pleura. (D) Sua contração e seu relaxamento atuam na ventilação pulmonar.
(V) Diafragma. (E) Pequenos sacos constituídos por uma única camada de células.

Programa de Avaliação Continuada 2020 – PAC III 3 / 21



Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-B, III-C, IV-D, V-E.

b) I-A, II-B, III-E, IV-C, V-D.

c) I-B, II-A, III-C, IV-E, V-D.

d) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C.

EDUCAÇÃO FÍSICA

9 A aptidão física, condição que temos para realizar as atividades do cotidiano de forma confortável, é
composta por diferentes variáveis.
Sobre os componentes da aptidão física, considere as afirmativas a seguir.

I. Algumas pessoas são desprovidas de aptidão física e, por isso, não conseguem realizar as atividades
cotidianas de maneira confortável.

II. Coordenação motora, resistência muscular e cardiorrespiratória estão entre os componentes da apti-
dão física.

III. Pessoas com menores níveis de aptidão física estão mais sujeitas a lesões.

IV. Sujeitos que mantêm um estilo de vida ativa tendem a apresentar melhores níveis de aptidão física.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

10 A respeito dos cuidados com a coluna vertebral, é comum que crianças e adolescentes desenvolvam
hábitos inadequados que prejudicam o desenvolvimento músculo-esquelético e podem acarretar desvios
posturais.
Sobre os possíveis desvios posturais, considere as afirmativas a seguir.

I. A cifose é caracterizada pela projeção da cabeça, pescoço e ombro para a frente.

II. A escoliose é caracterizada pela “posição do corcunda”.

III. Ombros e quadris mais altos de um lado é um indicativo de escoliose.

IV. Na hiperlordose, o abdome e os glúteos ficam mais proeminentes.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

11 As práticas corporais da Educação Física são manifestações de nossa cultura, compostas por elementos
fundamentais e comuns a qualquer uma delas.
Sobre esses elementos, assinale a alternativa correta.

a) Movimento corporal; organização interna; produto cultural.

b) Organização externa; práticas de lazer; horas de sono.

c) Organização econômica; padrão de movimento; rendimento físico.

d) Padrão de movimento; produto cultural; aspectos econômicos.

12 Os hábitos de vida adotados pelas pessoas na modernidade favorecem o sedentarismo, colocando a
saúde em risco. Em oposição a isso, as pesquisas têm mostrado a importância de alguns hábitos para
uma vida saudável.
Em relação a esses hábitos saudáveis, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Diminuir as situações promotoras do estresse.

( ) Cultivar o sedentarismo como forma de redução do peso corporal.

( ) Priorizar o consumo de comidas processadas, para, assim, ter mais tempo para cuidar de si.

( ) Evitar, ao máximo, o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados.

( ) Adotar uma rotina de sono para descansar das inúmeras atividades do dia anterior.
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Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, F, V, F, F. b) V, F, F, V, V. c) F, V, V, F, V. d) F, V, F, V, F.

FILOSOFIA

13 Leia o texto a seguir.

A visão errônea da ciência se trai a si mesma na ânsia de estar correta, pois não é a posse do conhe-
cimento, da verdade irrefutável, que faz o homem de ciência – o que o faz é a persistente e arrojada
procura crítica da verdade.
(POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. 16. ed. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. São Paulo:
Cultrix, 2008. p. 308.)

Sobre o pensamento de Popper e sua concepção de ciência, considere as afirmativas a seguir.

I. O cientista pode pensar uma hipótese e submetê-la à falseabilidade, via experiência, para prová-la.

II. Uma teoria científica é verdadeira até ser falseada, demonstrando suas brechas e limites.

III. Na falseabilidade ou refutabilidade, a ciência prova suas verdades através da indução.

IV. O critério de verificabilidade das teorias científicas se dá a partir da observação de casos particulares.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14 Leia o texto a seguir.

Mas é difícil receber desde a juventude um adestramento correto para a virtude quando não nos criamos
debaixo das leis apropriadas; pois levar uma vida temperante e esforçada não seduz a maioria das
pessoas, especialmente quando são jovens. Por essa razão, tanto a maneira de criá-los como as suas
ocupações deveriam ser fixadas pela lei; pois essas coisas deixam de ser penosas quando se tornaram
habituais.
(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W. D. Ross. São Paulo:
Victor Civita, 1984, p. 233.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética aristotélica, assinale a alternativa correta.

a) A temperança é uma virtude inata, mas os jovens a desenvolvem através de estudo teórico.

b) Boas leis e costumes ajudam no desenvolvimento de bons hábitos nos jovens.

c) Os jovens são propensos a obedecerem às leis pois são naturalmente temerosos.

d) Virtudes e vícios são formados nos jovens via leis da natureza e leis civis.

15 Leia o texto a seguir.

O resultado é o desgaste, pela multiplicação daquilo que é singular e irrepetível, da presença que cons-
titui a autenticidade da obra de arte.
(NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. 5. ed. São Paulo: Ática, 2000. p. 116.)

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o filósofo e sua concepção de arte a que o texto se
refere.

a) Immanuel Kant e os juízos estéticos.

b) Martin Heidegger e a essência da arte.

c) Theodor Adorno e a mimese.

d) Walter Benjamin e a aura.
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FÍSICA

16 Denomina-se magnetismo a capacidade de atração/repulsão entre ímãs permanentes, ou naturais, e, tam-
bém, de materiais que podem ser magnetizados, aqueles que podem ser obtidos a partir de uma liga me-
tálica, como, por exemplo, níquel-cromo.
Sobre o magnetismo, considere as afirmativas a seguir.

I. Os monopolos magnéticos são os responsáveis pelo magnetismo, uma vez que só pode existir um
único polo magnético. Esse monopolo está associado ao elétron, que possui um valor único de carga
elétrica, portanto, um valor único de polo magnético.

II. Os materiais magnetizados, ou ímãs sintéticos, podem perder sua magnetização. Uma das formas de
fazer isso é aquecer o material.

III. O magnetismo é explicado através das forças de dipolo. Materiais que possuem polos magnéticos
interagem através desses polos, de tal forma que uma força magnética surge devido a esses polos.
Tal força pode ser de atração ou repulsão dependendo da configuração do arranjo de materiais.

IV. As bússolas interagem com o campo magnético terrestre, de forma que a agulha magnética aponta
sempre na mesma direção, a dos polos magnéticos terrestres. É possível alterar a direção de apon-
tamento da agulha magnética aproximando um fio por onde passa corrente elétrica.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

17 Um chuveiro elétrico funciona a partir do aquecimento gerado pela passagem de corrente elétrica por um
resistor. Um chuveiro de potência 5.500 W é instalado em uma residência com instalações de 220 V.
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o valor da corrente que passará pelo
chuveiro e de sua resistência interna.

a) 25 A e ∼9 Ω b) 25 A e ∼18 Ω c) 50 A e ∼9 Ω d) 50 A e ∼18 Ω

18 O funcionamento do laser é baseado na emissão estimulada de radiação eletromagnética, um conceito
introduzido por Albert Einstein, no início do século XX.
Em relação à emissão estimulada e ao laser, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) O laser emite luz monocromática, ou seja, apresenta apenas um comprimento de onda e, consequen-
temente, apenas uma cor.

( ) O laser é uma luz de baixa intensidade, uma vez que produz um raio bem fino.
( ) Na emissão estimulada, elétrons que já estão em estados excitados recebem radiação, que os esti-

mulam a retornar ao estado fundamental, liberando a mesma quantidade de energia recebida.
( ) Na emissão estimulada, o laser só irá emitir luz quando o número de fótons emitidos for maior que o

número de fótons absorvidos.
( ) O laser emite luz a partir do aquecimento de um filamento dentro de um bulbo contendo gás, que, ao

ser aquecido por esse filamento, brilha, emitindo luz de apenas uma cor.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, F, V, V, F. b) V, F, F, F, V. c) F, V, V, F, V. d) F, V, F, V, F.

19 A ótica é um ramo da Física dedicada ao estudo de fenômenos luminosos, como formação de sombras,
refração, dispersão e reflexão, a partir de um conjunto de princípios básicos.
Sobre os princípios da ótica, assinale a alternativa correta.

a) A propagação retilínea da luz acontece somente no vácuo, onde não há matéria para fazer a reflexão e a
refração dos raios luminosos.

b) A independência dos raios de luz é um dos princípios da ótica e explica a refração, uma vez que os raios de luz
independentes irão seguir uma trajetória diferente.

c) A reversibilidade dos raios de luz é o motivo pelo qual conseguimos ver uma pessoa no banco de trás pelo
espelho retrovisor, ao mesmo tempo que essa pessoa nos vê.

d) O princípio da incerteza diz que não sabemos a cor da luz até que ela incida sobre um anteparo.
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20 Ao esfregar uma caneta no cabelo e aproximá-la de um pequeno clip metálico sobre a mesa, um estudante
observa que consegue levantá-lo.
Sobre o fenômeno descrito, considere as afirmativas a seguir.

I. A caneta fica eletrizada pelo processo de eletrização por atrito, em que cargas elétricas são removidas
de um corpo e transferidas para o outro, de modo que a carga elétrica total se conserva.

II. O atrito entre a caneta e o cabelo fornece cargas elétricas à caneta, que tem massa. Uma vez que a
massa da caneta é maior, sua força gravitacional é maior, por isso adquire a capacidade de atrair o
clip.

III. Existem dois processos de eletrização envolvidos. O primeiro é a eletrização, por atrito, da caneta, o
segundo é a eletrização por indução do clip metálico, de forma que, então, surge a força elétrica entre
caneta e clip.

IV. Cargas elétricas e magnéticas são criadas na caneta devido ao princípio da conservação da energia,
que atua como um ímã para puxar magneticamente o clip metálico.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

GEOGRAFIA

21 Observe a imagem a seguir.

(Xinhua. Disponível em: <https://www.socialismocriativo.com.br/cuba-aposta-na-economia-criativa-para-crescer>. Acesso em: 17 ago. 2022.)

Sobre a imagem de Havana, capital de Cuba, e os conhecimentos sobre a Revolução Cubana, considere
as afirmativas a seguir.

I. Com a queda do regime soviético e a intervenção estadunidense, Cuba passou por um processo de
reorganização neoliberal e de retorno ao capitalismo, como alternativa para reduzir os agravos do
isolamento econômico e modernizar a sua tecnologia.

II. Apesar da infraestrutura urbana arcaica e da carência de recursos materiais, os modelos de educação
e saúde gratuitos, implantados após a Revolução Cubana, elevaram o padrão de vida da população,
que envelhece rapidamente devido ao aumento da esperança de vida.

III. A paisagem cubana tem como marca a onipresença de carros americanos antigos, pois, antes da
Revolução, Cuba era um dos países da América Latina que mais importavam carros dos Estados
Unidos, mostrando traços da presença de uma elite pujante.

IV. A frota clássica e o congelamento do tempo automotivo resultam dos bloqueios econômicos e finan-
ceiros dos Estados Unidos, como resposta à Revolução Cubana de 1959, que levou à mudança do
regime político no país.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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22 Sobre as crises do petróleo e seus impactos na economia mundial e brasileira, assinale a alternativa
correta.

a) A relação de causalidade entre crises do petróleo e impacto econômico pode ser explicada por questões
geopolíticas, formação de cartel no setor e pela demanda de derivados dessa commoditie para o funciona-
mento das atividades que movem a economia mundial e brasileira.

b) A produção mundial de petróleo foi afetada pela pandemia e pela crise política na Venezuela, o que provocou
o aumento disparado no preço do barril dessa commoditie, impactando a economia dos países capitalistas.

c) Apesar do pré-sal ter tornado o Brasil autossuficiente na capacidade de refino do petróleo extraído em seu
território, a formação do cartel no setor controla o preço do óleo e de seus derivados, o que impacta diretamente
a economia brasileira.

d) Como um dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o Brasil aumentou a sua
capacidade de produzir e refinar essa commoditie, causando desequilíbrio na balança interna desses países e
culminando na nova crise do petróleo.

23 Leia o texto a seguir.

Em meio a uma viagem a países asiáticos, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados
Unidos, Nancy Pelosi, visitou nesta terça-feira (2) Taipei, capital de Taiwan, território anexado pela China
que reivindica independência. A viagem ocorreu mesmo após ameaças de represália por parte do go-
verno de Pequim.
(MONTANINI, Marcelo. Como Taiwan põe EUA e China em tensão diplomática. Notícia publicada em 03/082022 no jornal NEXO.
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/08/03/Como-Taiwan-p%C3%B5e-EUA-e-China-em-tens%C3%A3o-
diplom%C3%A1tica?posicao-centro=1>. Acesso em: 17 ago. 2022.)

Sobre as relações internacionais envolvendo a triangulação entre “China, Estados Unidos e Taiwan”, con-
sidere as afirmativas a seguir.

I. O padrão de cooperação e competição marca as relações ambivalentes entre China e Estados Unidos,
prevalecendo os interesses do momento, a exemplo das disputas envolvendo Taiwan.

II. O poder da China é atribuído a sua coerção militar e ao seu regime comunista, especialmente em
áreas às quais os Estados Unidos dispensaram pouca atenção, a exemplo de Taiwan.

III. Investimentos estrangeiros impulsionaram o desenvolvimento de Taiwan, transformando-o em uma
área estratégica, compondo a primeira geração dos Tigres Asiáticos.

IV. Os Estados Unidos estreitaram seus contatos com taiwaneses visando aumentar a sua influência na
Ásia, o que envolve disputas diplomáticas, comerciais e tecnológicas com os chineses.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

24 Leia, a seguir, a letra do hino de Israel.

Enquanto no fundo do coração
Palpitar uma alma judaica
E em direção ao Oriente
O olhar voltar-se a Sião,
Nossa esperança ainda não está perdida,
Esperança de dois mil anos,
De ser um povo livre em nossa terra,
A terra de Sião e Jerusalém!
(Hino de Israel. Disponível em: <https://www.letras.com.br/hinos-de-paises/hino-de-israel/traducao>. Acesso em: 17 ago. 2022.)

Sobre a “Terra de Sião e Jerusalém”, à qual o Hino faz alusão, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas a seguir.

( ) Trata-se de um território em disputa, localizado na região da Palestina, entre a costa oriental do Medi-
terrâneo e as margens do rio Jordão, no Oriente Médio, onde coabitam judeus e palestinos.

( ) Trata-se da terra habitada historicamente por árabes-palestinos num período que antecede a ocupa-
ção judaica, nação que reinvidica até hoje a criação de um Estado soberano.
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( ) Refere-se à Faixa de Gaza e à Cisjordânia, terras santas tomadas pelo Hamas, grupo de resistência
judaica, em disputas sangrentas contra os árabes-palestinos.

( ) É considerada a terra prometida dos judeus, que, apesar de suas diásporas, mantêm uma ligação
expressa nas dimensões política, religiosa, cultural, afetiva e existencial.

( ) Aos judeus significa retorno à terra-mãe, enquanto aos palestinos representa desapropriação do seu
local de morada, revelando a difícil dissolução de um território em permanente tensão.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, F, V, F, V. b) V, F, F, V, V. c) F, V, F, V, V. d) F, V, V, F, F.

HISTÓRIA

25 Leia o trecho da Ata da Conferência de Berlim a seguir, que aconteceu entre novembro de 1884 e fevereiro
de 1885.

Desejando regulamentar, em um espírito de bom entendimento mútuo, as condições mais favoráveis
ao desenvolvimento do comércio e da civilização em certas regiões da África e assegurar a todos os
povos as vantagens da livre navegação sobre os dois principais rios africanos que deságuam no Oceano
Atlântico; desejos de outra parte de prevenir os mal-entendidos e as contestações que poderiam levantar
no futuro as novas tomadas de posse sobre as costas da África, e preocupados ao mesmo tempo com os
meios de acrescentar o bem-estar moral e material das populações indígenas, decidiram, sob o convite
que lhes enviou o governo imperial da Alemanha, de acordo com o governo da República Francesa,
reunir para este fim uma Conferência em Berlim.
(PRÉCLIN, Edemond et al. Textos e documentos da história (1871-1914). In: MESGRAVIS, Laima. A colonização da África e da
Ásia: a expansão do imperialismo no século XIX. São Paulo: Atual, 1994. p. 29-30. (História geral em documentos).)

Sobre o trecho da Ata da Conferência de Berlim, considere as afirmativas a seguir.
I. O trecho refere-se à Conferência de Berlim, evento em que se reuniram representantes de treze países

europeus, do Império Otomano e dos Estados Unidos para discutir interesses colonialistas.
II. O trecho prova que as nações imperialistas também tinham uma missão civilizadora e humanitária,

pois levaram aos povos colonizados o progresso, a religião e a paz, combatendo a barbárie, o paga-
nismo e a fome.

III. O trecho refere-se à partilha e ocupação da África, visando à exploração de seus recursos naturais, o
que foi denominado, pelos historiadores, de colonialismo ou de neocolonialismo.

IV. O trecho refere-se à Conferência de Berlim, também chamada de Conferência do Congo, pois essa
região estava sendo foco de disputa na época e terminou sendo dividida entre três países.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

26 Em relação ao Coronelismo, prática comum na República Velha, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas a seguir.

( ) Coronelismo se refere ao domínio político, econômico e social dos coronéis na Primeira República,
que coagiam seus subordinados a votar nos candidatos que indicavam, mantendo-se, dessa forma,
no poder.

( ) O Coronelismo perdeu espaço com a modernização dos espaços urbanos e com a ascensão dos
novos grupos sociais entre as décadas de 1920 e 1930, mas algumas de suas práticas políticas per-
manecem até hoje, como as trocas de favores e compra de votos.

( ) A figura do coronel, bem como suas práticas políticas, tem origem no Brasil colonial, quando foi
necessário que o Exército Brasileiro amparasse a Independência do Brasil.

( ) O Coronelismo ganhou força por causa da política dos governadores, pois o presidente estabelecia
alianças com as oligarquias estaduais e os coronéis por meio da troca de favores, como a liberação
de verbas públicas.

( ) Durante o período em que vigorou o Coronelismo na Primeira República, a Justiça Eleitoral tinha
dificuldades em fiscalizar todo o processo eleitoral devido à extensão do país.
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Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, V, F. b) F, F, V, F, F. c) V, V, V, F, V. d) F, F, F, V, V.

27 Primeira Guerra Mundial foi um conflito bélico centrado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914
e durou até 11 de novembro de 1918. Os motivos para que o conflito ocorresse foram múltiplos, mas
podemos estabelecer alguns deles.
Sobre os antecedentes desse acontecimento histórico, assinale a alternativa correta.

a) A imposição do Tratado de Versalhes pela Inglaterra e França à Alemanha, inclusive proibindo que esta última
tivesse aviões e navios de guerra.

b) Os nacionalismos que foram se fortalecendo na Europa desde o século XIX com a corrida (neo)imperialista.

c) A criação, por parte da União Soviética, da chamada “Cortina de Ferro”, envolvendo países socialistas.

d) O apoio da Alemanha e da Itália à guerra civil espanhola liderada pelo General Francisco Franco.

28 Leia o texto a seguir.

01 de setembro de 1970: De ordem do Sr. Ministro da Justiça ficam proibidas em todos órgãos de
imprensa, rádio e televisão, as publicações e divulgações de entrevistas, artigos e reportagens de D.
Helder Câmara.
17 de setembro de 1971: Por ordem superior fica terminantemente proibida qualquer divulgação refe-
rente à morte de terroristas neste Estado.
24 de agosto de 1972: Fica reiterada a proibição de qualquer notícia referente à sucessão do Presidente
Médici: inclui-se nesta restrição a transcrição de discursos ou pronunciamentos feitos em câmaras e as-
sembleias.
18 de julho de 1973: De ordem superior fica proibido comentário, referência, transcrição ou divulgação
por qualquer notícia sobre o subversivo e cantor Geraldo Vandré.
(Adaptado de: Proibições citadas por MARCONI, Paolo. A Censura Política na Imprensa Brasileira 1968-1978. São Paulo: Global,
1980.)

Sobre essas proibições, considere as afirmativas a seguir.

I. Expressavam a violação, por parte do Estado, da liberdade da imprensa em publicar e dispor de
acesso a determinadas informações (usualmente na forma de notícias).

II. Traçavam os limites tanto para a liberdade de expressão do pensamento como para o direito à infor-
mação quando feriam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

III. Foram proibições próprias da censura imposta à imprensa durante a ditadura instaurada no Brasil,
pelo golpe militar de 1964.

IV. Mostram que a censura à imprensa ocorria em vários espaços sociais, como na música e na religião
ou mesmo em vários acontecimentos que expunham o poder do Estado de alguma forma.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 29 a 31.

As consultas com o Dr. Google

Ao primeiro sinal ou sintoma de algum mal-estar persistente, não é raro consultarmos a internet em
busca de diagnósticos e possíveis tratamentos. É um comportamento comum nesta era digital e até
um direito nosso à informação sobre nossa saúde, mas o que está por trás deste simples procedimento
pode ser, na verdade, cibercondria.
A cibercondria é uma alusão ao termo hipocondria, um estado psíquico em que a pessoa se preocupa
com o próprio estado de saúde, apresentando um medo de sofrer alguma enfermidade grave, mesmo
diante de garantias médicas de que está tudo bem com ela.
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Os “cibercondríacos” buscam informações com muita frequência sobre sintomas e doenças na internet,
desde websites médicos a fóruns de relatos de experiências de terceiros sobre determinadas patolo-
gias. Muitas vezes, por constatar similaridades entre os seus sintomas e os que encontram no mundo
virtual, cometem equívocos ao concluírem, por si sós, determinados diagnósticos. O perigo destes com-
portamentos, com o sentido de substituir orientação médica, leva-os a acreditar em tudo que leem sem
checar a credibilidade da fonte, tornando-os mais confusos, amedrontados ou ansiosos. Isto sem falar
da automedicação, outra consequência que pode trazer sérios malefícios.
Procurar informações na internet é um valioso recurso e que nos auxilia em vários aspectos, esclare-
cendo dúvidas sobre diversos assuntos. No entanto, quando se trata de doença, mais precisamente de
autodiagnóstico, é preciso ter cuidado, uma vez que o paciente ao ler a informação pode distorcê-la,
supervalorizando os sintomas ou até mesmo menosprezando alguns sinais. Além do mais, a ansiedade
provocada pela busca incessante de tais informações gera mais incertezas no paciente, levando-o a
piorar o quadro de cibercondria, num ciclo vicioso. Ou seja, quanto mais temeroso, mais ele busca
informações, já que seu olhar é sempre para o pior cenário.
Claro que atribuir à internet o papel de vilã não seria justo. Pelo contrário. Sabemos o quanto a rede
nos auxilia, inclusive nos cuidados com a saúde. O que é destacado aqui é um alerta para uma reflexão
sobre a maneira como ela é utilizada, uma vez que, para um adequado diagnóstico e tratamento, é
preciso personalizar as informações.
O mundo é globalizado, mas somos singulares. Por isso, mesmo buscando informações, não deixe de
tirar as dúvidas pessoalmente com um profissional!
(Adaptado de ALVIM, Jô. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/blog/psicoblog/post/consultas-com-
o-dr-google.html>. Acesso em: 07 ago. 2022.)

29 Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. O objetivo principal do texto é alertar para o perigo da pesquisa de diagnósticos em buscadores
online.

II. O texto caracteriza-se como descritivo, com linguagem denotativa, centrado na mensagem e nos
detalhes dos fatos ocorridos.

III. As informações foram colocadas no texto de forma equilibrada e de fácil compreensão, visando atingir
o público leigo em medicina.

IV. Páginas com temática médica servem para deixar o internauta informado e não para a determinação
de tratamentos e medicação.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

30 Em relação aos recursos linguístico-semânticos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Em “pode ser, na verdade, cibercondria”, a palavra grifada remete ao mesmo sentido de “hipocondria
digital”.

II. Em “Os ‘cibercondríacos’ buscam informações”, a palavra “cibercondríacos” aparece entre aspas
para enfatizar o tom irônico do produtor do texto.

III. Em “Ou seja, quanto mais temeroso, mais ele busca informações”, a expressão grifada foi utilizada
para explicar algo que já foi dito anteriormente.

IV. As palavras “saúde”, “equívocos” e “concluírem” foram acentuadas pela mesma razão.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

31 Sobre os recursos linguístico-semânticos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Em “ao concluírem, por si sós, determinados diagnósticos”, a expressão entre vírgulas pode ser
usada no singular “por si só” no texto.
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II. Em “O mundo é globalizado, mas somos singulares”, o sentido é construído em torno de uma oposi-
ção de argumentos.

III. Em “atribuir à internet o papel de vilã não seria justo”, a crase é obrigatória em virtude da regência
do verbo “atribui” e do gênero de “internet”.

IV. Em “leva-os a acreditar em tudo que leem”, o pronome átono oblíquo “os” retoma, no texto, o ante-
cedente “os cibercondríacos”.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
32 Leia o texto a seguir.

Pudor
Certas palavras nos dão a impressão de que voam, ao saírem da boca. “Sílfide”, por exemplo. É dizer
“Sílfide” e ficar vendo suas evoluções no ar, como as de uma borboleta. Não tem nada a ver com o que a
palavra significa. “Sílfide”, eu sei, é o feminino de “silfo”, o espírito do ar, e quer mesmo dizer uma coisa
diáfana, leve, borboleteante. Mas experimente dizer “silfo”. Não voou, certo? Ao contrário da sua mulher,
“silfo” não voa. Tem o alcance máximo de uma cuspida. “Silfo”, zupt, plof. A própria palavra “borboleta”
não voa, ou voa mal. Bate as asas, tenta se manter aérea mas choca-se contra a parede. Sempre achei
que a palavra mais bonita da língua portuguesa é “sobrancelha”. Esta não voa mas paira no ar, como
a neblina das manhãs até ser desmanchada pelo sol. Já a terrível palavra “seborréia” escorre pelos
cantos da boca e pinga no tapete. “Trilhão” era uma palavra pouco usada, antigamente. Uma pessoa
podia nascer e morrer sem jamais ouvir a palavra “trilhão”, ou só ouvi-la em vagas especulações sobre
as estrelas do Universo. O “trilhão” ficava um pouco antes do infinito. Dizia-se “trilhão” em vez de dizer
“incalculável” ou “sei lá”. Certa vez (autobiografia) tive de responder a uma questão de Geografia no
colégio. Naquele tempo a pior coisa do mundo era ser chamado a responder qualquer coisa no colégio.
De pé, na frente dos outros e – o pior de tudo – em voz alta. Depois descobri que existem coisas piores,
como a miséria, a morte e a comida inglesa. Mas naquela época o pior era aquilo. “Senhor Verissimo!”
Era eu. Era irremediavelmente eu. “Responda, qual é a população da China?” Eu não sabia. Estava de
pé, na frente dos outros, e tinha que dizer em voz alta o que não sabia. Qual era a população da China?
Com alguma presença de espírito eu poderia dizer: “A senhora quer dizer neste exato momento?”,
dando a entender que, como o que mais acontece na China é nascer gente, uma resposta exata seria
impossível. Mas meu espírito não estava ali. Meu espírito ainda estava em casa, dormindo. “Então,
senhor Verissimo, qual é a população da China?” E eu respondi: – Numerosa. Ganhei zero, claro. Mas
“trilhão”, entende, era sinônimo de “numeroso”. Não era um número, era uma generalização. Você dizia
“trilhão” e a palavra subia como um balão desamarrado, não dava tempo nem para ver a sua cor. E hoje
não passa dia em que não se ouve falar em trilhões. O “trilhão” vai, aos poucos, se tornando nosso
íntimo. É o mais novo personagem da nossa aflição. Quantos zeros tem um trilhão? Doze, acertei? Se
os zeros fossem pneus, o trilhão seria uma jamanta daquelas de carregar gerador para usina atômica
parada. Felizmente vem aí uma reforma e outra moeda, com menos zeros e mais respeito. Senão
chegaríamos à desmoralização completa. – E o troco do meu tri? – Serve uma bala? Desconfio que o
que apressará a reforma é a iminência do quatrilhão. “Quatrilhão” é pior que “seborréia”. Depois de dizer
“quatrilhão” você tem que pular para trás, senão ele esmaga os seus pés. E “quatrilhão” não é como, por
exemplo, “otorrino”, que cai no chão e corre para um canto. “Quatrilhão” cai, pesadamente, no chão e
fica. Você tenta juntar a palavra do chão e ela quebra. Tenta remontá-la – fica “trãofiqua” e sobra o agá.
A mente humana, ou pelo menos a mente brasileira, não está preparada para o “quatrilhão”. As futuras
gerações precisam ser protegidas do “quatrilhão”. As reformas monetárias, quando vêm, são sempre
para acomodar as máquinas calculadoras e o nosso senso do ridículo, já que caem os zeros mas nada,
realmente, muda. A próxima reforma seria a primeira motivada, também, por um pudor lingüístico. No
momento em que o “quatrilhão” se instalasse no nosso vocabulário cotidiano, mesmo que fosse só para
descrever a dívida interna, alguma coisa se romperia na alma brasileira. Seria o caos. E “caos”, você
sabe. É uma palavra chicle-balão. Pode explodir na nossa cara.
(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola. Apresentação e seleção Ana Maria Machado. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2010, p. 69-71.)

Com base no texto e na obra Comédias para se ler na escola, de Luís Fernando Verissimo, atribua V ou F
às afirmativas a seguir.

( ) O cronista usa as palavras “trilhão” e “quatrilhão” como pretexto para discutir a desvalorização da
moeda, que perde valor diário com a inflação.
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( ) O cronista afirma que as reformas monetárias propostas pelo governo não geram mudanças efetivas
na vida das pessoas.

( ) O título do livro, Comédias para se ler na escola, é irônico, pois tanto os temas quanto a linguagem
presentes na obra são pouco acessíveis para os jovens.

( ) O cronista considera as palavras “trilhão” e “quatrilhão” muito feias, por isso defende o novo plano
econômico proposto pelo governo.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, F, V, F. b) V, V, F, F. c) F, F, V, V. d) F, V, V, F.

33 Leia os poemas a seguir.

Amor
Humor
(CAMPOS, Haroldo. Uma poética da radicalidade. In: ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil. São Paulo: Editora Globo, p. 54.)

haja
hoje
p/
tanto
ontem
(LEMINSKI, Paulo. Toda poesia [recurso eletrônico]. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 189.)

Com base nos poemas e nos conhecimentos sobre as obras de Oswald de Andrade e de Paulo Leminski,
assinale a alternativa correta.

a) Os poemas em questão deixam entrever um diálogo entre as obras dos dois escritores, cujo caráter ideogra-
mático é largamente destacado pela crítica.

b) Os dois poemas tratam da passagem do tempo. No primeiro, o tempo é psicológico, enquanto no segundo é o
tempo do relógio.

c) Oswald de Andrade foi um romancista muito importante na primeira fase do Modernismo. Sua poesia, contudo,
por ser muito hermética, obteve menor destaque.

d) Paulo Leminski, assim como Oswald de Andrade, foi um poeta marginal da segunda fase do Modernismo.

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 34 a 37.

When the new TV series The Rings of Power was first announced in
2017, it made major headlines as the most expensive Amazon Prime
Video TV show – the most expensive TV show ever created, for that
matter. Based on the Lord of the Rings books by J. R. R. Tolkien,
the series seemed like a slam-dunk for the streamer. The novels are
considered some of the best fantasy books of all time, and the film
trilogy ranks among the best movies of all time.

But ever since The Rings of Power‘s Sept. 1 release, it’s been making headlines for another reason:
Thousands of so-called Tolkien fans have bombarded the internet with racist and misogynistic complaints.
On the other side of the spectrum are the fans embracing it – 25 million viewers tuned in to the series
premiere, and many are calling it one of the best TV shows on air right now.
Unlike the films The Fellowship of the Rings, The Two Towers and The Return of the King, The Rings
of Power doesn’t follow a single book or plotline written by Tolkien. Instead, it pulls from the entire Lord
of the Rings series, including the appendixes. Plenty of characters in The Rings of Power have been
created completely from scratch for the series – including the harfoots, who Tolkien briefly described as
ancestors of the hobbits.
Tolkien fans whose imagined version of Middle-earth puts white people front and center have taken issue
with the show’s casting. They claim The Rings of Power is doing a disservice to the books, which Tolkien
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based on ancient European civilizations. As they see it, there wouldn’t be any people of color around
during the era. Detractors claim all characters should be white, just as they were in the films.
And many take issue with the fact that the female dwarf Princess Disa (played by Sophia Nomvete) do-
esn’t have a beard when the books say all dwarves – male and female – have beards. Many are also
annoyed about the idea of women in lead roles. Even Tesla founder and troublemaker Elon Musk got in on
the
complaints, taking issue with the portrayal of men versus women in the show. “Tolkien is turning in
his grave”, he tweeted on Sept. 5. “Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only
Galadriel is brave, smart and nice.”
These aren’t just benign groanings of internet trolls. They “review bombed” both Rotten Tomatoes and
Amazon, posting negative reviews that had nothing to do with the show’s quality. (Amazon even suspen-
ded reviews for 72 hours to weed out trolls.) And they’ve inundated the cast’s diverse actors with racist ti-
rades.
Black actor Ismael Cruz Cordova, who plays a new elven character named Arondir, noted he’s been
harassed by hateful direct messages related to his casting for two years.
The backlash to the Rings of Power backlash has been fast, with the show’s cast and crew supporting
the diverse cast and Amazon backing them up. “We refuse to ignore it or tolerate it,” Amazon’s statement
said of the harassment. It went on to add that the company’s “love and fellowship goes out to the fans
supporting us, especially fans of color who are they themselves being attacked simply for existing in this
fandom.”
(Adaptado de : TELLING, G. The Rings of Power Controversy: Why Some Viewers Are Upset About Race and Gender in This
Fantasy Series. Reader’s Digest (online) – Arts & Entertainment. Disponível em: <https://www.rd.com/article/rings-of-power-
controversy/>. Acesso em: 14 set. 22.)

34 Leia o trecho a seguir.

“Tolkien is turning in his grave”, he tweeted on Sept. 5. “Almost every male character so far is a coward,
a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice.”

Sobre esse trecho, assinale a alternativa correta.

a) A escolha lexical expressa o tom de formalidade, próprio do gênero textual Tweet.

b) A expressão “turning in his grave” é usada em seu sentido literal, dando sustentação aos fatos apresentados.

c) Demonstra um sentimento de admiração reforçado pelo uso de adjetivos.

d) Tem tom de ironia na descrição das qualidades da personagem Galadriel.

35 Em relação às críticas feitas à série no texto, assinale a alternativa correta.

a) Fãs de Tolkien criticam personagens pouco desenvolvidos, diálogos pobres e fraca atuação do elenco.

b) Questões de gênero e raça geraram críticas no sentido de que a série não corresponderia fielmente ao universo
do autor.

c) A série foi severamente criticada pela baixa qualidade da produção e edição, apesar do orçamento milionário.

d) Muitos se decepcionaram com a adaptação, pois a série se restringe aos eventos narrados em “O Hobbit”.

36 sobre o posicionamento do autor do texto em relação à natureza das críticas feitas ao programa de TV,
considere as afirmativas a seguir.

I. Thousands of so-called Tolkien fans have bombarded the internet with racist and misogynistic
complaints.

II. Unlike the films The Fellowship of the Rings, The Two Towers and The Return of the King, The Rings
of Power doesn’t follow a single book or plotline written by Tolkien.

III. As they see it, there wouldn’t be any people of color around during the era.

IV. They “review bombed” both Rotten Tomatoes and Amazon, posting negative reviews that had nothing
to do with the show’s quality.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Programa de Avaliação Continuada 2020 – PAC III 14 / 21



37 Leia o trecho a seguir.

It went on to that the company’s “love and fellowship goes out to the fans supporting us, especially fans
of color who are they themselves being attacked simply for existing in this fandom.”

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a função do termo sublinhado no trecho.

a) Enfatiza o sujeito que sofre a ação do verbo.

b) Estabelece uma relação de posse entre dois substantivos.

c) Modifica o sentido do verbo “to be”.

d) Substitui o sujeito da frase.

LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL

Leia o texto a seguir e responda às questões de 34 a 35.

¿Está afectando WhatsApp a la calidad de la comunicación?
Las nuevas tecnologías pueden estar comprometiendo las interacciones cara a cara.

Alba Ramos Cruz
15 diciembre, 2015 - 14:57

En nuestra sociedad actual bien sabemos que nos encontramos plenamente inmersos en la era tecnológica,
el mundo virtual y las comunicaciones a distancia. El contacto “cara a cara” se está quedando obsoleto
y está siendo reemplazado a una velocidad pasmosa por el contacto a través de las redes sociales tales
como WhatsApp, Facebook, Twitter y otras aplicaciones y redes que nos permiten tener conversaciones sin
movernos de nuestro hogar.
Una comunicación que está cambiando... inevitablemente
Es indudable la cantidad de ventajas a nivel práctico y de rapidez de las nuevas tecnologías pero... ¿Afecta
a la comunicación este tipo de contacto virtual? ¿Interfiere en algún aspecto, tal vez lo dificulta? O por el
contrario, ¿Resulta igual de eficaz en todos sus aspectos en comparación con la comunicación “en vivo”?
Para empezar a debatir acerca de esta cuestión hay que tener muy presente que la comunicación se basa
en tres aspectos, el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. De este modo se refieren los expertos al acto
consistente en decir algo, la intención o finalidad del hablante y los efectos o consecuencias producidos de
este, respectivamente.
Diferentes canales, distintas realidades comunicativas
En este sentido, es muy interesante conocer las aportaciones del psicólogo cognitivo canadiense David
R. Olson. Este autor ha investigado a fondo la relación entre la cultura escrita y el pensamiento. Entre
sus principales reflexiones, Olson afirma que no es posible la transcripción exacta del habla al lenguaje
escrito o lectura. Su justificación se basaba en el hecho de que, al pasar del habla a la lectura, perdemos
la capacidad ilocutiva del lenguaje ya que el modelo en sí de escritura no representa dicha capacidad.
Por tanto, basándonos en esta teoría, la comunicación virtual mantendría, en efecto, el acto locutivo y el
perlocutivo. Pero, ¿Y el acto ilocutivo? A prori, no.
WhatsApp y las distintas formas de comunicación online excluyen el acto ilocutivo
En la comunicación del habla están incluidos muchos aspectos que quedarían perdidos en la comunicación
escrita. Tal como la prosodia, que englobaría una gran cantidad de aspectos comunicativos relevantes,
como podrían ser el tono y altura de voz empleados (más agudo puede denotar nerviosismo y alto puede
significar descontento), el acento y la entonación empleada.
Y yendo aún más lejos, en el caso de ser comunicación del habla “cara a cara”, respecto a la virtual,
estaríamos perdiendo toda la información del tipo no verbal. Véase dónde dirige la mirada, movimiento y
postura corporal, gestos, expresión facial... etc.
Aunque por otra parte, no es lo mismo comunicarse virtualmente con una persona desconocida que con
una persona conocida. En el último caso entran en juego una serie de factores como son las experiencias
vividas con esa persona, los conocimientos en memoria que puedas tener sobre su personalidad, las
percepciones subjetivas acerca de ella ... etc.
Todo ello lleva a una serie de expectativas, el percibir las cosas que dice sabiendo ver “más allá” del qué
dice y ver cómo lo dice, en medida de lo posible. Estos aspectos nos llevarían a poder hacer posibles ciertas
inferencias sobre cuál es la intención comunicativa de nuestro interlocutor o, como ya he mencionado antes,
su acto ilocutivo.
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Visto todo lo expuesto, ¿podríamos concluir que la comunicación virtual es igual que el habla cara a cara?
Por supuesto, no. Pero tampoco sería sensato considerar que la comunicación a través de las nuevas
tecnologías debe ser sentenciada y desechada de nuestras vidas.
El hecho de que la comunicación online prescinda del acto ilocutivo es una verdad a medias. En realidad,
este aspecto tan importante de la comunicación depende en gran medida de muchos factores. Por ejemplo,
del grado de conocimiento de la otra persona, pasando por el nivel de escritura y la habilidad en la expresión
escrita de los interlocutores, hasta por el nivel de comprensión escrita del receptor. Además, cabe tener
en cuenta que las aplicaciones de comunicación virtual incorporan un amplio repertorio de emoticonos,
stickers y sonidos a través de los cuales se pueden suplir, con todas las limitaciones lógicas, este tipo de
comprensión ilocutiva que teóricamente quedaría excluida en este tipo de comunicación 2.0.
(Adaptado de «https://psicologiaymente.com/social/afectando-whatsapp-calidad-comunicacion». Acesso em: 6 set. 2022.)

34 De acordo com o texto, considere as afirmativas a seguir.

I. A comunicação presencial divide espaço com a comunicação virtual.
II. O contato presencial não contempla os atos locutivo, ilocutivo e perlocutivo.
III. A interação não presencial, em redes sociais ou whatsapp, não abarca a prosódia.
IV. A comunicação virtual, devido ao contexto remoto, está restrita ao ato ilocutivo.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

35 De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

a) A comunicação se baseia na intenção, nos efeitos e nas consequências da fala.

b) A tecnologia é um vilão na interação remota devido à precariedade dos recursos.

c) A praticidade e as vantagens da interação virtual superam o contato presencial.

d) Os atos de fala locutivo, ilocutivo e perlocutivo pertencem ao contexto virtual.

Leia a charge a seguir e responda às questões 36 e 37.

(Disponível em: «http://www.e-faro.info/Imagenes/CHISTES/WChmes02/Acudits2015/150831-FB-tecnologia-madre-hija-watsapp-parada-bus-
mesa-tarifa-plana.jpg». Acesso em: 6 set.

2022.)
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36 De acordo com a charge, assinale a alternativa correta.

a) As distintas gerações não têm êxito em comunicar-se porque pensam diferente.

b) Falar por whatsapp poupa tempo e, por isso, é mais eficaz e facilita a vida.

c) A comunicação presencial é mais difícil, posto que requer coragem e tempo.

d) A comunicação virtual escrita representa maior desafio para compreender o que se almeja.

37 Segundo a charge, assinale a alternativa correta.

a) Telefonar demanda mais tempo para uma comunicação mais clara.

b) Recomenda-se escrever por whatsapp para economizar dinheiro.

c) Às vezes, a tecnologia pode dificultar a comunicação, em vez de contribuir.

d) As avós já não têm tempo para buscar seus netos na escola.

MATEMÁTICA

38 Urupema, em Santa Catarina, é considerada uma das cidades mais frias do Brasil, com temperaturas que
ficam na média de 18 ◦C no verão. No quadro a seguir, estão apresentadas as temperaturas (em graus
Celsius) que foram aferidas exatamente ao meio dia, em uma semana do mês de março de 2022.

Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
Temperatura 10 8 6 8 12

Considerando que Mh e Ma são, respectivamente, as médias harmônica e aritmética do conjunto de in-
formações desse quadro, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação de desigualdade
entre essas médias.

a) Mh < Ma < 6 b) Mh < 7 < Ma c) Ma < Mh < 9 d) 8 < Mh < Ma

39 Juliana está fazendo o projeto de seu apartamento e pretende dar “vida” à parede cinza, destacada na
Figura 1, com o desenho de uma Mandala circular, cujo rascunho está na Figura 2. O x destacado na parede
exemplifica onde, aproximadamente, será o centro da Mandala. Quando ela lançou o projeto da pintura
que pretende realizar em um programa computacional, ele retornou a seguinte equação de circunferência
x2 + y 2 −6x −3y +11 = 0 para o lugar geométrico onde ficará limitado seu desenho. A parede em cinza foi
tomada como referência sendo o quadrante positivo de um plano cartesiano.

Figura 1 Figura 2

(Adaptada de: <https://pt.vecteezy.com/fotos-gratis>. (Adaptada de: <https://www.pinterest.pt/pin/514254851193542613/>.
Acesso em: 6 ago. 2022.) Acesso em: 6 ago. 2022.)

Nessas condições, considere as afirmativas a seguir.

I. O centro da Mandala ficará a 3 m da janela posicionada à esquerda na figura.

II. O centro da Mandala ficará a 1,50 m do chão do apartamento.

III. O raio da Mandala é de 60 cm.

IV. A área da Mandala é superior a 1 m2.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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40 Jonas fará uma viagem de 4 meses para o exterior e, durante esse tempo, pretende deixar aplicada uma
única quantia de R$ 2000,00 em uma das modalidades a seguir.

- Aplicação A: rendimentos de 1,0% ao mês a juros simples.

- Aplicação B: rendimentos de 0,8% ao mês a juros compostos.

Nessas condições, assinale a alternativa correta.

a) Ao final de 5 meses, a aplicação B terá rendido mais de R$ 100,00.

b) Ao final de 4 meses, a aplicação A terá rendido mais de R$ 100,00.

c) Ao final de 4 meses, a diferença de rendimentos entre as duas aplicações é inferior a R$ 16,00.

d) A aplicação em B precisa de, no mínimo, 7 meses para render o mesmo que a aplicação A rende em 4 meses.

41 A figura, a seguir, mostra algumas das dimensões de um aquário que tem x3 −6x2 +95x −450 cm3 como
volume de água.

Sabe-se que o volume de um paralelepípedo é calculado a partir do produto da área da base retangular
multiplicado pela sua altura,
Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a área relativa à base do aquário.

a) x2 −x +90 cm2 b) x2 −1,5x −45 cm2 c) x2 −2x −50 cm2 d) x2 −3x +50 cm2

42 Considere duas progressões, uma aritmética e outra geométrica, em que:

• a razão da PA é quatro vezes o valor da razão da PG.
• o primeiro termo da PA é 0 e o da PG é 1.
• o quarto termo da PG é equivalente ao segundo termo da PA.
• as duas progressões são crescentes.

Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir.

I. O termo 1024 está presente nas duas progressões.
II. A razão da PA é 4.
III. O quinto termo da PG é equivalente ao terceiro termo da PA.
IV. A razão da PG é um número ímpar.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

QUÍMICA

43 Analise a estrutura da molécula do α-sinensal representada a seguir.

Considerando essa molécula e com base nos conhecimentos sobre cadeias carbônicas, assinale a alter-
nativa correta.

a) Apresenta um heteroátomo.
b) Contêm três carbonos terciários.

c) Possui fórmula molecular C16H23.
d) Tem cadeia carbônica saturada.
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44 A mesalazina, cuja estrutura está apresentada a seguir, é um fármaco indicado para o tratamento de
doenças inflamatórias do intestino.

Em relação à estrutura da mesalazina, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma função
orgânica presente na molécula.

a) Amida. b) Éster. c) Cetona. d) Fenol.

45 Considere os compostos orgânicos a seguir.

Sobre esses compostos orgânicos, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tipo de isomeria
presente entre eles.

a) Cadeia. b) Função. c) Metameria. d) Posição.

46 Observe a estrutura do composto orgânico a seguir.

Com base na estrutura e na nomenclatura IUPAC, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o
nome oficial desse composto orgânico.

a) 2-etil-1-penteno b) 2-etil-2-penteno c) 2-metil-hexeno d) 3-metil-hexeno

47 Leia o texto a seguir.

Por volta de 1916, enquanto ainda não se conheciam os efeitos nocivos que os elementos químicos
radioativos apresentavam para a saúde, centenas de mulheres pintavam mostradores de relógios com
o elemento químico rádio. Por conta de suas propriedades radioativas, os relógios tendiam a brilhar no
escuro, sendo considerado uma novidade incrível pela não necessidade de carregá-los eletricamente ou
usar luz solar para tê-los iluminados. Entretanto, essas mulheres, que antes de iniciarem os trabalhos
tinham o hábito de passar o pincel contendo restos de tinta à base de rádio nos lábios para afiná-los,
adoeciam e faleciam ainda bastante jovens.
(Adaptado de: Radium Girls: The dark times of luminous watches.
Disponível em: <https://edition.cnn.com/style/article/radium-girls-radioactive-paint/index.html>. Acesso em: 29 jul. 2022.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre radioatividade, assinale a alternativa correta.

a) As emissões alfa são partículas negativas e apresentam elevado poder de penetração no ser humano.

b) As partículas beta são ondas eletromagnéticas de comprimento de onda pequeno, inofensiva ao ser humano.

c) A radiação gama possui carga e massa nulas e tem alto poder de penetração, sendo nociva à saúde humana.

d) O elemento químico rádio apresenta seu núcleo estável e, por isso, necessita de energia externa para emitir
radiação.
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SOCIOLOGIA

48 A família é, para a Sociologia, uma instituição histórica e, portanto, o estudo sobre as mudanças e as
permanências nessa instituição tem sido um importante objeto de investigação.
Sobre os processos históricos relativos à família brasileira, assinale a alternativa correta.

a) A família nuclear burguesa, formada pela união duradoura entre um homem, uma mulher e seus filhos, foi o
tipo predominante no Brasil colônia.

b) A noção de família desestruturada contribui para a devida compreensão da diversidade de arranjos familiares
presentes no Brasil e explica a feminização da pobreza.

c) A ampliação dos direitos das mulheres e das crianças, desde o século XX, produziu mudanças nas relações
familiares, incluindo alterações na autoridade masculina.

d) O modelo tradicional de família constituída por homem provedor e mulher dona de casa foi considerado disfun-
cional por estudiosos funcionalistas porque desperdiçava a força de trabalho feminina para o progresso.

49 A obra de Marx se notabilizou entre os clássicos da Sociologia por sua crítica ao capitalismo.
Sobre a visão de Marx acerca do capitalismo, assinale a alternativa correta.

a) A mais valia é uma das invenções do capitalismo e se refere à distribuição dos ganhos de produtividade, quando
o capitalista compensa o trabalhador com remuneração extra, com o objetivo de reduzir as desigualdades
econômicas.

b) A produção da mercadoria, sendo a forma elementar de riqueza capitalista, deve ser eliminada em um novo
modo de produção que venha superar o capitalismo rumo a uma sociedade sem classes sociais.

c) No capitalismo, a luta de classes é produzida pelas diferenças ideológicas entre grupos de interesse que
disputam o poder político, a fim de assumir o controle do Estado, em virtude de seu monopólio legítimo para
uso da força.

d) O capitalismo se define pela separação entre capital e trabalho e nele a produção da riqueza acontece por
meio da exploração da força de trabalho, mediante extração da mais valia, e esse antagonismo de interesses
gera a luta de classes.

50 A partir da segunda metade do século XX, no Ocidente, diferentes experiências de organização política
da sociedade foram estudadas com o conceito de novos movimentos sociais; entre eles, o feminismo foi
uma das principais expressões.
Sobre o feminismo no Ocidente e no Brasil, assinale a alternativa correta.

a) A luta contra todas as formas de subordinação e opressão das mulheres tem sido uma das características do
feminismo, o que o distingue de outros movimentos de mulheres.

b) Desde sua origem, o feminismo brasileiro tem dado centralidade às lutas antirracistas e foi amplamente criticado
pela exclusão das mulheres de classe média.

c) Movimentos de mulheres e movimentos feministas são expressões diferentes para um mesmo projeto político
pelo fim do patriarcado.

d) No Brasil, o feminismo cunhou a expressão “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”, a fim de
defender a autonomia e a privacidade das mulheres.
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