


INSTRUÇÕES

1. Aassine 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
Biologia 06
Educação Física 05
Física 06
Geografia 05
História 05
Língua Portuguesa 06
Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) 05
Matemática 06
Química 06

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: <https://moisescartuns.tumblr.com/page/2>. Acesso em: 04 ago. 2022.)

Com base na charge, elabore um texto dissertativo-argumentativo em que discuta a importância da variação
linguística como instrumento de identidade de um povo.
TEMA 2 _____________________________________________________________________________________

Leia o texto e observe a imagem a seguir.

Estereótipo

O estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia preconcebida que acaba co-
locando as pessoas ou grupos sociais em “caixinhas”, criando rótulos, ditando seus comportamentos e
padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. Os tipos de estereótipos mais comuns são o
estereótipo de gênero, que se refere ao padrão de comportamento feminino e masculino, o estereótipo
de classe social e econômica, um dos tipos de padronização mais nocivos para a sociedade, sobretudo
quando acompanhada pelo recorte de raça, o estereótipo de beleza e o estereótipo cultural, associado às
culturas, etnias e raças.
(SANTANA, Esther. Adaptado de: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/sociologia/estereotipo>. Acesso em: 05 ago. 2022.)

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch18112006.htm>. Acesso em: 5 ago. 2022.)

Com base no texto e na charge, redija um texto dissertativo-argumentativo que coloque em discussão a ima-
gem que se constrói sobre algo ou alguém, resultando em padrões impessoais e ideias preconcebidas.





BIOLOGIA

1 Leia o texto e observe a imagem a seguir.

O pardal Passer domesticus é uma ave da família Plo-
ceidae, com origem no Oriente Médio. Esta espécie co-
meçou a se dispersar pela Europa e Ásia, chegando na
América por volta de 1850. Seu nome significa: do (latim)
Passer = pardal; e domesticus = de casa, doméstico.

(Disponível em: <https://www.wikiaves.com.br/wiki/pardal>. Acesso em: 9 ago. 2022.)

Com base nos conhecimentos sobre nomenclatura zoológica, assinale a alternativa correta.

a) O epíteto específico é Passer, que no sistema binomial representa o nome da espécie.

b) O gênero é domesticus e abriga diversas espécies da família Ploceidae.

c) O nome científico é pardal e pode ser compreendido em qualquer idioma.

d) Seu nome científico é Passer domesticus, seguindo o sistema lineano de classificação binomial.

2 Os líquens são uma associação simbiótica entre fungos e algas, que se assemelham a um único orga-
nismo. Fixam-se sobre diversos substratos, como troncos, solo, postes e muros. Em substratos rocho-
sos, mineralizam lentamente as rochas, favorecendo a colonização por outros organismos e, consequen-
temente, a sucessão ecológica.
Sobre as características dos líquens, assinale a alternativa correta.

a) A reprodução é sexuada, com a liberação de esporos contendo células das algas acopladas.

b) As algas absorvem os compostos orgânicos que são produzidos pelos fungos.

c) Os fungos produzem ácidos que liberam minerais das rochas e são absorvidos pelas hifas.

d) São considerados organismos clímax na sucessão ecológica em rochas.

3 Os vertebrados apresentam variações quanto às formas de trocas gasosas em diferentes grupos, o ambi-
ente em que vivem e as pressões seletivas aos quais os organismos foram expostos.
Sobre o sistema respiratório dos vertebrados, considere as afirmativas a seguir.

I. As aves possuem sacos aéreos que atuam na ventilação, bombeando ar para os pulmões na inspira-
ção e na expiração.

II. Os répteis necessitam ampliar a cavidade oral para que o ar penetre pelas narinas e chegue até os
pulmões, que são saculiformes e com poucas divisões internas.

III. Os anfíbios anuros adultos apresentam respiração tegumentar, realizada pela epiderme permeável
com muitas glândulas mucosas.

IV. Nos peixes ósseos, a água entra pela boca, passa pela faringe, banha as brânquias que são altamente
vascularizadas e protegidas por fortes placas ósseas.

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.

4 Uma espécie desconhecida está causando grande infestação nos animais de uma propriedade rural. Estu-
dando essa espécie, pesquisadores descobriram que ela apresenta as seguintes características: cabeça
dividida em cefalotórax e abdômen, um par de quelíceras modificadas em estiletes perfurantes, antenas
ausentes e quatro pares de patas no cefalotórax.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o grupo a que pertence essa espécie.

a) Crustáceos. b) Insetos. c) Miriápodes. d) Quelicerados.
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5 Considere o cladograma a seguir, que indica a hipótese evolutiva dos grupos de plantas.

(Adaptado de: SILVA JUNIOR, C.; SASSON, S.; CALDINI JÚNIOR, N. Biologia: ensino médio. v.2. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 2017.)

Sobre as características dos grupos de plantas, indicadas pelos números de 1 a 4, assinale a alternativa
correta.

a) O número 1 representa a retenção do zigoto e dos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário dentro do
arquegônio, conferindo proteção ao embrião.

b) O número 2 representa o surgimento das flores e frutos, que desempenham papel central nas relações entre
esses grupos de plantas e os animais polinizadores e dispersores.

c) O número 3 representa o surgimento dos vasos condutores de seiva, o que favoreceu a colonização do meio
terrestre.

d) O número 4 representa o surgimento das sementes, estruturas protetoras do embrião e importante no meca-
nismo de dispersão por animais.

6 Os cnidários compreendem mais de 11 mil espécies de corais, águas-vivas, anêmonas, caravelas e hidras.
Quase todas as espécies são marinhas, assumindo formas de vida sésseis, outras que se locomovem por
propulsão e algumas são flutuantes.
Sobre as características dos cnidários, assinale a alternativa correta.

a) Apresentam espículas, estruturas calcárias ou silicosas, responsáveis pela defesa do organismo e captura de
presas e podem causar acidentes em banhistas.

b) Apresentam cavidade gastrovascular, ou celêntero, com digestão intra e extracelular, e tubo digestório incom-
pleto.

c) Apresentam simetria bilateral, o que facilita a captura de alimento, tanto para espécies sésseis quanto nas
formas que se locomovem.

d) Apresentam sistema circulatório simples e fechado, por onde circulam as substâncias absorvidas na alimenta-
ção e os gases respiratórios.

EDUCAÇÃO FÍSICA

7 Atualmente as pessoas têm enfrentado, com maior frequência, situações de estresse, manifestadas em si
mesmas ou nas pessoas com quem convive.
Sobre esse tema, considere as afirmativas a seguir.

I. Desordens do sono, dor de cabeça, palpitações, concentração diminuída, incômodos estomacais,
irritação, falta de ar, náusea e sudorese são alguns dos sintomas provocados pelo estresse.

II. O local de trabalho tem se caracterizado como um espaço com pouca incidência de estresse, configurando-
se, assim, como um espaço de proteção do cidadão.

III. Acidente traumático, morte ou situação de emergência estão entre as razões para o estresse.

IV. Prejuízos na vida social e pessoal estão entre as consequências do estresse.

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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8 A prática da atividade física é apontada como um dos elementos que compõem um estilo de vida saudável.
Entretanto, é necessário cercar-se de alguns cuidados a fim de não se machucar.
A respeito das lesões mais comuns relacionadas à atividade física, associe as lesões, na coluna da es-
querda, com suas respectivas características, na coluna da direita.

(I) Luxação (A) Pode manifestar-se em praticantes de atividade física (amador
ou profissional), mas também é uma doença ocupacional. Há
uma inflamação instalada no tendão, que tenciona o músculo,
provocada por esforço repetitivo.

(II) Rompimento de ligamento (B) Deslocamento de uma articulação gerando um quadro de dor
intensa. Necessidade de repouso e fisioterapia.

(III) Cãibra (C) Contração muscular involuntária e dolorosa. Está presente,
também, em atividades cotidianas. Tem relação com a pre-
sença do ácido lático no músculo.

(IV) Fratura (D) A forma mais comum acontece na articulação do joelho. A de-
pender do caso, pode ser indicada cirurgia reconstrutiva.

(V) Tendinite (E) Pode ser completa ou parcial com necessidade de reposiciona-
mento ósseo, com ou sem uso de hastes metálicas.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

9 Todas as modalidades esportivas apresentam fundamentos básicos que podem ser físico, técnico e tático.
Tais elementos caracterizam a especificidade de cada uma das modalidades.
Sobre os fundamentos básicos das modalidade esportivas, considere as afirmativas a seguir.

I. Chute, passe e fazer uma falta são fundamentos básicos do futebol.
II. No basquetebol, o passe de ombro e o passe de peito também são considerados fundamentos bási-

cos.
III. Os principais fundamentos técnicos do handebol são empunhadura, recepção, passe, arremesso,

drible e finta.
IV. Diferentes modalidades esportivas têm a finta como um fundamento básico.

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 corpolatria vem sendo considerada uma patologia da modernidade e está relacionada ao culto exces-
sivo do próprio corpo.
Sobre os elementos relacionados à corpolatria, assinale a alternativa correta.

a) O uso de anabolizantes e o grande número de cirurgias plásticas no Brasil podem ser indicativos da busca
incessante pelo corpo perfeito, alinhado aos padrões de beleza.

b) Transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, não têm relação com a corpolatria, que diz respeito aos
padrões de corpo perfeito.

c) A mídia veicula repetidamente padrões de beleza com a finalidade de auxiliar os adolescentes a compreender
os diferentes aspectos relacionados à saúde. Destaca-se a ideia de aceitação de si.

d) A corpolatria é um fenômeno que contribui para que o sujeito tome consciência de si e de suas expectativas
com relação aos padrões de beleza.

11 O Índice de Massa Corporal (IMC) é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobre-
peso e obesidade das pessoas.
Em relação ao IMC, considere as afirmativas a seguir.

I. Histórico familiar, prática de atividade física e medidas de espessura de dobras cutâneas são infor-
mações que podem auxiliar na identificação do sobrepeso e obesidade das pessoas.

II. Para saber o IMC de uma pessoa, divide-se o peso (em quilogramas) pela altura ao quadrado (em
metros).

Programa de Avaliação Continuada 2021 – PAC II 3 / 22



III. As pessoas diagnosticadas com obesidade poderão fazer uso de chás e suplementos com a finalidade
de diminuir o seu IMC.

IV. A prática de atividade física é o único fator que pode contribuir na manutenção de resultados adequa-
dos do IMC.

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.

FÍSICA

12 Dois líquidos não missíveis são colocados em um sistema constituído de vasos comunicantes, como um
tubo em formato de U, como representado na figura a seguir.

Na coluna da esquerda, sabe-se que o fluido 1 tem densidade 0,66 g/cm3 e, medindo com uma régua apro-
priada, sua altura é de 0,300 m. O líquido 2 tem densidade desconhecida, mas a sua altura corresponde a
0,123 m. A tabela a seguir relaciona alguns líquidos e suas respectivas densidades.

Líquido Densidade (g/cm3)
Água 1,00

Ácido Acético 1,05
Benzeno 0,88
Hexano 0,66

Nitroglicerina 1,60

Com base na tabela e utilizando a Lei de Stevin, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o
líquido 2 que se encontra no tubo.

a) Ácido Acético.

b) Benzeno.

c) Hexano.

d) Nitroglicerina.

13 Calorimetria é a parte da termologia que estuda as trocas de energia térmica entre os corpos.
Sobre calor, assinale a alternativa correta.

a) A caloria é a medida quantitativa da temperatura, ou seja, mede o quanto algo está quente ou frio.

b) O calor é a energia transferida espontaneamente pela diferença de temperatura entre dois sistemas.

c) O calor é uma sensação térmica, que nos diz se algo está quente ou frio.

d) O calor continua sendo transferido mesmo que os corpos atinjam equilíbrio térmico.

14 A termodinâmica é a área da Física que estuda os processos de troca de calor, observando variações
de temperatura, pressão e volume e como elas interferem nos sistemas físicos, e está baseada em um
conjunto de três leis obtidas experimentalmente.
Sobre as leis da termodinâmica, considere as afirmativas a seguir.

I. A Primeira Lei da Termodinâmica é a extensão do princípio de conservação da energia para a energia
térmica e estabelece o calor como forma de energia.

II. A Segunda Lei da Termodinâmica, também conhecida como Lei da Entropia, fala sobre a irreversibili-
dade dos processos físicos espontâneos naturais.
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III. A Lei Zero da Termodinâmica fala sobre a impossibilidade de os corpos atingirem a temperatura zero
absoluto, ou seja, zero Kelvin.

IV. As Leis da Termodinâmica são válidas apenas em condições normais de temperatura e pressão
(CNTP).

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.

15 Um corpo 1 de massa 90 kg é colocado sobre o pistão a, de área 0,20 cm2. Devido à atuação da força
gravitacional, a força aplicada sobre o pistão é de 900 N (considerando-se g = 10 m/s2). Sabe-se, pelo
princípio de Pascal, que essa pressão é distribuída integralmente por todo o fluido, sem perdas, inclusive
para as paredes do recipiente em que está contido. Dessa forma, o pistão b, de área 0,80 cm2, sofrerá uma
força vertical para cima e tenderá a se mover nessa direção, conforme representa a figura a seguir.

Com base na figura, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a massa que o corpo 2, colocado
sobre o pistão b, deve ter para que o pistão b não se mova.

a) 90 kg b) 360 kg c) 900 kg d) 3600 kg

16 Ondulatória é a parte da Física responsável por estudar as características e propriedades em comum dos
movimentos das ondas, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas.
Em relação ao estudo das ondas, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) As ondas mecânicas transportam energia de um ponto a outro sem o transporte de matéria entre
esses dois pontos.

( ) Uma onda sonora é classificada como uma onda longitudinal, ou seja, a onda se propaga na mesma
direção de vibração das moléculas do meio.

( ) Uma onda eletromagnética precisa de um meio material para se propagar, assim como o som.

( ) Uma onda na água, ou em uma corda, são classificadas como ondas transversais, ou seja, propagam-
se na direção perpendicular à vibração das partículas do meio.

( ) É impossível uma onda sonora sofrer reflexão e difração. Essas são características exclusivas de
ondas eletromagnéticas, como a luz visível.

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

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

17 No processo de aquecimento de 200 g de uma substância, 2.100 cal são fornecidas, observando-se, ao
final, uma variação de temperatura de 50 ◦C. A tabela, a seguir, relaciona algumas substâncias e seus
respectivos calores específicos.

Substância Calor específico (cal/g·◦C)
Aço 0,10

Água 1,00
Alumínio 0,21

Areia 0,20

Com base na tabela, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, essa substância.

a) Alumínio. b) Aço. c) Água. d) Areia.
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GEOGRAFIA

18 Leia a manchete a seguir.

Ciclone causa chuvas, ventania e frio no sul e no sudeste do país
10 de ago de 2022

Fenômeno extratropical atinge parte dos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
(Nexo Jornal. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/extra/2022/08/10/Ciclone-causa-chuvas-ventania-e-frio-no-sul-e-no-

sudeste-do-pa%C3%ADs>. Acesso em: 10 ago. 2022.)

Sobre o ciclone extratropical que atingiu o Paraná, assinale a alternativa correta.

a) Trata-se de um fenômeno meteorológico associado a frentes frias e à variação de temperatura na superfície.
Apesar de mais brando que os tropicais, apresenta tempestades e fortes rajadas de ventos com riscos de
deslizamentos, alagamentos e enxurradas.

b) Trata-se de um ciclone também conhecido como tropical ou subtropical devido ao seu local de ocorrência, com
características de um centro mais frio do que a atmosfera ao redor.

c) Uma característica marcante dos ciclones extratropicais do Paraná é que seus núcleos de baixa pressão ficam
sobrepostos em área de altitude elevada, como se estivessem “empilhados” uns sobre os outros, desde a
superfície até níveis mais altos da atmosfera.

d) No Paraná, a ocorrência de ciclones extratropicais é rara, pois a sua formação depende da combinação entre
alta temperatura da superfície do mar, umidade próxima da superfície e a presença de um ciclone frio ocorrendo
nos médios níveis da atmosfera.

19 No estado do Paraná, distinguem-se cinco grandes regiões de paisagens naturais, como demonstrado no
mapa a seguir.

(SWAIN, Tânia Navarro. Disponível em: <https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_01/37774.pdf>.
Acesso em: 17 ago 2022.)
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Sobre o relevo do Paraná, relacione suas principais compartimentações, na coluna da esquerda, com a
sua caracterização, na coluna da direita.

(I) Litoral (A) Unidade geomorfológica que possui um cinturão de terrenos cristali-
nos, com extensão de norte a sul, acidentes geográficos, ao norte, e
ondulações suaves, ao sul.

(II) Serra do Mar (B) Constituído por sedimentos marinhos e terrestres do período Quater-
nário da Era Cenozoica, é composto por areias e argilas, com altitude
que varia de zero a 20 metros.

(III) Primeiro Planalto (C) Domina a planície litorânea com suas escarpas pertencentes ao com-
plexo cristalino brasileiro; constitui-se essencialmente de gnaisses e
granitos desgastados.

(IV) Segundo Planalto (D) Situado a oeste da Escarpa da Esperança, ocupa 2/3 da área do es-
tado, sendo a região onde se localizam os solos mais férteis do es-
tado do Paraná.

(V) Terceiro Planalto (E) Abriga as feições de relevo ruiniforme e grande parte dos Campos
Gerais. A influência paleoclimática foi determinante na composição
da paisagem atual e modelagem do relevo.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

20 Leia o texto a seguir.

A reprise da novela “Pantanal” feita pela Rede Globo, que estreou na
televisão em março de 2022, tem sustentado alto IBOPE, ultrapassando
as expectativas da emissora. Para os que assistiram à primeira edição
da trama transmitida pela extinta Rede Manchete na década de 1990,
a nova peça traz sentimentos de nostalgia e encanta ainda mais com
os cenários naturais gravados com tecnologia de cinema. A despeito
disso, o bioma que dá título e onde se passa a história apresenta muitas
diferenças entre uma estreia e outra. Isso porque se encontra atualmente
mais degradado por diversos fatores, entre eles a intensificação das
queimadas. As discussões sobre esses problemas foram atualizadas na nova versão, apontando ora
de forma incisiva e ora de modo mais sutil alguns dos desafios para a preservação do bioma.
(Sabrina Sales Araújo. Boletim Lua Nova. Disponível em: <https://boletimluanova.org/a-questao-do-turismo-ambiental-na-reprise-
da-novela-pantanal/>. Acesso em: 17 ago 2022.)

Sobre o bioma Pantanal, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) As queimadas no Pantanal se expandem nas bordas desse bioma devido às temperaturas elevadas,
ao tempo seco e à baixa umidade relativa do ar, elementos responsáveis pelos focos de incêndios
controláveis pela alternância com as estações chuvosas.

( ) O Pantanal, bioma que conecta vários outros por meio dos ciclos das chuvas e pelas conexões hidro-
lógicas, está ameaçado pelo avanço do desmatamento e da execução de obras de infraestrutura da
agricultura industrial.

( ) Maior planície tropical alagável do mundo, a expansão desordenada da agropecuária, com a utilização
de agroquímicos, a exploração de diamantes e de ouro nos planaltos são responsáveis por profundas
transformações regionais.

( ) O ecoturismo alinhado à conservação e à educação ambiental tem papel importante como alternativa
rentável e de menor impacto ambiental para a superação dos problemas ambientais causados pelas
queimadas, entre outras ações que levam à degradação do ambiente.

( ) Com os desmatamentos crescentes no Pantanal e com a reprise da novela, houve a implementação
da fiscalização por parte do poder público e maior monitoramento do bioma, culminando na redução
atual dos focos de incêndio e calor.

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, V, F d) F, V, F, F, V.
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21 Sobre os Transportes no Brasil, considere as afirmativas a seguir.

I. Apesar da importância da construção de ferrovias e hidrovias devido às dimensões continentais do
território brasileiro, o Governo de Juscelino KubIstecheck priorizou a estruturação do sistema rodo-
viário.

II. A atuação protecionista dos sindicatos de montadoras de veículos tem pressionado as empresas no
sentido de ampliar os direitos dos trabalhadores da categoria, levando à necessidade de reconversão
industrial e crédito para as empresas da cadeia produtiva das montadoras.

III. A estruturação do modal rodoviário brasileiro foi uma estratégia para a construção de polos indus-
triais de automóveis no Brasil e ampliação de empregos, mas, na atualidade, as indústrias do setor
apresentam queda de produção e redução da capacidade de empregabilidade.

IV. A opção por rodovias no Brasil se justifica pelo baixo custo na manutenção das estradas, possibili-
tado pela abertura de postos de pedágio, que contribuem para a redução de gastos com combustíveis
e veículos devido à fluidez do asfaltamento.

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.

22 Leia, a seguir, o poema “Águas e Mágoas do Rio São Francisco”, de Carlos Drummond de Andrade.

Está secando o velho Chico.
Está mirrando, está morrendo.
Já não quer saber de lanchas-ônibus
nem de chatas e seus empurradores. [...]

Não escutas, ó Chico, as rezas músicas
dos fiéis que em procissão imploram chuva?
São amigos que te querem,
companheiros que carecem
de teu deslizar sem pressa [...]

É gente que vai murchando
em frente à lavoura morta
e ao esqueleto do gado,
por entre portos de lenha
e comercinhos decrépitos;

a dura gente sofrida
que carregas (carregavas),
no teu lombo de água turva,
mas afinal água santa,
meu rio, amigo roteiro
de Pirapora a Juazeiro.
Responde, Chico, responde!
(Excertos do Poema de Carlos Drummond de Andrade. Disponível em: <https://www.escritas.org>. Acesso em: 17 ago. 2022.)

Sobre o poema de Carlos Drummond de Andrade, assinale a alternativa correta.

a) Indica as intervenções humanas sofridas pelo Rio São Francisco, como barramento para a produção de hidro-
eletricidade, devastação das suas matas ciliares, retirada de suas águas para a irrigação, poluição dos esgotos
e morte dos seus afluentes.

b) Demonstra a religiosidade dos nordestinos, ao fazer menção a São Francisco de Assis, padroeiro e protetor dos
rios brasileiros, reconhecido mundialmente pelas causas ambientais que defendeu em sua trajetória ativista.

c) Revela a relação complexa entre homem e natureza, uma vez que o “Velho Chico” se caracteriza por ser um
rio efêmero e intermitente, que não oferece aos seus habitantes o acesso necessário à água durante todo o
período do ano.

d) Aborda a escassez de água do Rio São Francisco, marcado por suas vazantes que correm em apenas um
período do ano; nas épocas de estiagem, secam temporariamente, levando os seus ribeirinhos à fome e à
miséria.
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HISTÓRIA

23 O Feudalismo compreende o sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental
entre os séculos V e XV, ou seja, do início da Idade Média até a afirmação dos Estados modernos.
Sobre algumas das características históricas próprias do Feudalismo da Europa Ocidental, assinale a
alternativa correta.
a) Podemos falar de “capitalismo medieval” no Feudalismo, na medida em que na época não deixou de existir

financistas e mercadores.
b) Podemos nos referir ao início do Feudalismo destacando a ruralização da economia, o poder da Igreja e a

retração do comércio.
c) Podemos falar de “burguesia” no início do Feudalismo quando houve a expansão do comércio e das cidades

medievais com o fim do Império Romano.
d) Podemos nos referir ao Feudalismo como “sistema escravista de produção”, pois os escravizados eram res-

ponsáveis pelo sustento das demais classes.

24 As Revoltas do Período Colonial Brasileiro se dividiram entre interesses nativistas e interesses separa-
tistas. Em todo caso, essas revoltas eram relacionadas ao tipo de relação entre Metrópole e Colônia que
envolvia a prática da exploração, pois o objetivo principal das Metrópoles era obter o máximo de lucro
possível com a produção das Colônias.
Sobre as Revoltas do Período Colonial, relacione o nome da Revolta, na coluna da esquerda, com suas
respectivas características, na coluna da direita.

(I) Guerra dos Emboabas (A) Rebelião de comerciantes contra a Companhia de Comércio do
Estado do Maranhão, criada pela Coroa Portuguesa, que, segundo
os revoltosos, não estaria cumprindo seu papel de estimular o de-
senvolvimento econômico da região.

(II) Conjuração Mineira (B) Confronto pelo direito de exploração das recém-descobertas ja-
zidas de ouro na região do atual estado de Minas Gerais, entre
aqueles que ali estavam com os “forasteiros” que vieram depois
da descoberta das minas.

(III) Aclamação de Amador Bu-
eno

(C) Ocorreu nos anos de 1710 e 1711, quando os senhores de terras e
de engenhos pernambucanos de Olinda se confrontaram com os
comerciantes portugueses da metrópole concentrados em Recife.

(IV) Guerra dos Mascates (D) Ocorreu na Capitania de São Paulo e consistiu na tentativa dos
bandeirantes de eleger, contra a vontade de Portugal, um fazen-
deiro e também bandeirante para governador da referida Capita-
nia.

(V) Revolta de Beckman (E) Foi organizada por profissionais liberais, militares e membros da
elite econômica e teve como principal causa a revolta quanto à
cobrança de impostos pela Metrópole, sendo reprimida em 1789.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

25 Sobre a expansão marítima europeia, denominada, pelos historiadores, de Grandes Navegações, consi-
dere as afirmativas a seguir.

I. Desde a Antiguidade, os oceanos já eram conhecidos por diferentes povos, como os fenícios e os
polinésios. Grandes Navegações, porém, é o nome dado ao conjunto de expedições marítimas reali-
zadas principalmente por portugueses e espanhóis entre os séculos XV e XVI.

II. No contexto da expedição marítima empreendida por Fernão de Magalhães e completada por Juan
Sebastián Elcano, acreditaram que a Terra era plana, o que alguns pensadores gregos já tinham
defendido na Antiguidade.

III. Até o início do século XV, o comércio de especiarias na Europa era quase todo feito por mercadores
árabes e italianos. Assim, os europeus se lançaram aos mares e oceanos em busca de especiarias,
mas também de novos territórios e metais preciosos

IV. O Oceano Atlântico era considerado muito perigoso, por isso o chamavam de Mar Tenebroso. Além
dos ventos fortes e tempestades, havia o medo do desconhecido, pois os europeus acreditavam que
o Atlântico era habitado por peixes gigantes, dragões e outros monstros.
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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 1802, Napoleão Bonaparte foi nomeado cônsul vitalício e, em 1804, por conta do poder que havia
adquirido, autoproclamou-se imperador da França.
Sobre Napoleão Bonaparte, considere as afirmativas a seguir.

I. O objetivo de Napoleão com o Tratado de Fontainebleau era o de enganar o rei Carlos IV para ocupar
a Espanha sem uma forte resistência e facilitar a entrada em Portugal pelas tropas francesas, por este
país não ter aderido ao Bloqueio Continental.

II. Napoleão instituiu, em 1804, o Código Napoleônico, avançado para a época, pois consolidou os pode-
res da burguesia e garantiu o direito à propriedade privada, bem como a legalização da organização
de sindicatos e de greves.

III. Napoleão decretou, em 1806, o Bloqueio Continental, uma medida que proibia o comércio entre os
Estados europeus e a Inglaterra, sob ameaça de represálias militares, e, com isso, acabou desenca-
deando a vinda da família real portuguesa ao Brasil, em 1808.

IV. Marca o fim da Revolução Francesa, em 9 de novembro de 1799 (18 Brumário no Calendário Perpétuo),
um golpe de Estado que instaurou o regime do Consulado do qual Napoleão Bonaparte participou.

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.

27 Leia o texto a seguir.
O juiz do condado de Brougthon, presidindo uma reunião na prefeitura de Nottingham, em 14 de ja-
neiro de 1860, declarou que naquela parte da população empregada nas fábricas de renda da cidade,
reinavam sofrimentos e privações em grau desconhecido no resto do mundo civilizado... Às duas, três
e quatro horas da manhã, as crianças de 9 e 10 anos são arrancadas de camas imundas e obrigadas
a trabalhar até 10, 11 ou 12 horas, para ganhar o indispensável à mera subsistência. Com isso seus
membros se definham, sua estatura se atrofia, suas faces se tornam lívidas, seu ser mergulha num tor-
por pétreo, horripilante de se contemplar [...] O sistema, como o descreveu o reverendo Montagu Volpy,
constitui uma escravidão em sentido social, físico, moral e intelectual: que pensar de uma cidade onde
se realiza uma reunião pública para pedir que o tempo de trabalho para os homens se limite a 18 horas
por dia!
(DAILY TELEGRAPH, Londres, 17 de janeiro de 1860 In: MARX, Karl. O Capital. 3 ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1975. Livro Primeiro, v. 1, p. 275-276.)

Em relação ao contexto histórico a que se refere o texto, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas
a seguir.

( ) O texto explicita que, em Nottingham, graças ao trabalho das crianças nas fábricas de renda, inclusive
cumprindo longas jornadas de trabalho, foi possível desenvolver aquela cidade.

( ) O texto remete a um assunto sob o contexto histórico da Primeira Revolução Industrial, marcada pela
produção que deixou de ser artesanal tornando-se manufaturada e de larga escala, intensificando a
exploração do trabalho.

( ) O texto apresenta uma situação que ocorria localmente, em Nottingham, mas que podemos ampliar
para o contexto maior da chamada Primeira Revolução Industrial, que inciou na Inglaterra.

( ) O texto mostra que se questionava a situação degradante do trabalhador nas indústrias, destacando
o trabalho infantil, devido, principalmente, às longas jornadas de trabalho.

( ) O texto evidencia que, para o trabalho nas indústrias na chamada Segunda Revolução Industrial, era
necessário utilizar a mão de obra infantil para que fosse possível a subsistência.

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

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

Leia o texto a seguir e responda às questões de 28 a 30.

Números da fome

A nova edição do relatório “O Estado de Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo”, recém-divulgado
pela ONU, tem um tom soturno. Constata-se ali que a recuperação econômica em 2021, após o pior
momento da pandemia, não deteve a expansão global da fome.
Com o impulso dos impactos da Covid-19, a parcela da população mundial enfrentando insegurança
alimentar grave – fome – subiu de 9,3% para 10,9% em 2020. Em vez de cair ou se estabilizar, a cifra foi
a 11,7% no ano passado. E, como aponta o documento, ainda estão por serem computados os efeitos
da guerra na Ucrânia. A piora é generalizada, mas os números mais alarmantes, previsivelmente, estão
na África, na América Latina e na Ásia. E a desigualdade não é apenas regional.
“Grupos desfavorecidos da população, como mulheres, jovens, trabalhadores de baixa qualificação e
empregados no setor informal, foram desproporcionalmente afetados pela pandemia e pelas medidas
sanitárias”, avalia o relatório das Nações Unidas. O Brasil, é claro, não ficaria imune a tal processo – ao
qual acrescenta suas mazelas particulares.
Ainda que seus números não se destaquem entre os piores do planeta ou do continente, o país mostra
deterioração aguda quando se faz uma comparação de prazo mais longo. Entre 2014 e 2016, 1,9%
dos brasileiros passavam fome; no período de 2019-21, a proporção subiu a 7,3%, ou 15,4 milhões de
pessoas.
O desempenho da economia, que tem sido abaixo da média há quase uma década, decerto explica
grande parte da degradação. Mais recentemente, a escalada inflacionária agravou o quadro. A próxima
administração terá de aperfeiçoar o programa de renda e, ao mesmo tempo, retomar a agenda de
reequilíbrio do Orçamento. A fome exige pressa, mas seu enfrentamento só terá sucesso com boa
gestão da economia.
(Adaptado de: Editoriais. Números da fome. Folha de São Paulo. São Paulo, 16 jul. 2022, Opinião, p. A2.)

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

I. O texto tem como principal objetivo denunciar o avanço da insegurança alimentar grave no mundo
pós-pandemia.

II. A linguagem empregada é informal, mais casual e espontânea, sem apresentar teor opinativo ou
contestável.

III. No Brasil, além do impacto da pandemia, a desigualdade social e a economia desfavorável agravaram
a situação que já era preocupante.

IV. Caracteriza-se como um relato pessoal de vivências de um grupo desfavorecido, bem como suas
consequências.

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.

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

I. Em “a parcela da população mundial enfrentando insegurança alimentar grave – fome – subiu”, o
eufemismo ameniza o impacto da informação subsequente.

II. Em “A piora é generalizada, mas os números mais alarmantes, previsivelmente, estão na África”, a
conjunção “mas” relaciona ideias que se excluem.

III. Em “O Brasil, é claro, não ficaria imune a tal processo – ao qual acrescenta suas mazelas particula-
res”, o termo grifado remete ao sentido de “adversidades”.

IV. Em “A fome exige pressa”, temos uma prosopopeia, em que uma noção abstrata se reveste de carac-
terísticas e atitudes humanas.

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 2021 – PAC II 11 / 22



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

I. Em “Ainda que seus números não se destaquem entre os piores”, o emprego da próclise se justifica
pela presença, na frase, de uma palavra de sentido negativo.

II. Em “O desempenho da economia, que tem sido abaixo da média, a expressão grifada remete ao
sentido de “insignificante”.

III. Em “O Brasil, é claro, não ficaria imune a tal processo”, a preposição “a” pode ser substituída pela
preposição “para”, neste contexto, sem prejuízos à regência nominal.

IV. As palavras “recém”, “após” e “país” são acentuadas tendo por base a atenção às mesmas regras
gramaticais.

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 Leia o texto a seguir.

Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da
nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza,
entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha
os olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou
espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que
o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito
clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos; muita preguiça e alguma devoção –
devoção, ou talvez medo; creio que medo.
(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. 23. Edição revista. Rio de Janeiro Ediouro: 1998, p. 66.)

Com base nos conhecimentos sobre o Realismo, considere as afirmativas a seguir.

I. No trecho em questão, o narrador machadiano destoa do conjunto da obra do autor, pois não conse-
gue manter uma narração que prima pela verdade, incorrendo, inclusive, em uma contradição quando
fala das sardas de Virgília.

II. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, ambos de Machado de Assis, seus narrado-
res contam histórias de adultério feminino, mas com uma diferença: o primeiro é o amante, enquanto
o segundo se sente traído.

III. No trecho “que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação”, o narrador
associa a beleza a um aspecto genético, cujo único fim é a preservação da espécie. Desse modo,
ironiza o amor e o desejo.

IV. Ao falar da beleza de Virgília, o narrador aproveita para ridicularizar o narrador romântico, que “so-
bredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas”.

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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32 Leia o texto a seguir.

A característica solidariedade de Lima Barreto em relação aos “humilhados e ofendidos”, presente na
maior parte de sua produção, não será a tônica em Os bruzundangas. Ao contrário, os tipos em evidên-
cia são os homens do alto escalão, como nas crônicas: “Um grande financeiro”, “Um ministro” e “Um
mandachuva”, ou seja, os figurões que regiam os destinos da nação.
(LIMA, Elizabeth Gonzaga. Avesso de utopias: Os bruzundangas e Aventuras do Dr. Bogóloff. Dissertação de Mestrado. Unicamp,
2001. p. 71.)

Sobre essa alegada ausência de protagonismo dos “humilhados e ofendidos” em Os bruzundangas, de
Lima Barreto, assinale a alternativa correta.

a) Em “Um mandachuva”, o cronista trata de um homem muito inteligente e capaz que não consegue se tornar
presidente de uma empresa.

b) Essa ausência é relativa, visto que o protagonista de “Um grande financeiro” é, na verdade, um homem pobre
que se finge de rico.

c) Essa ausência marca uma mudança de postura de Lima Barreto em relação aos pobres e oprimidos no final
de sua carreira.

d) Essa ausência se justifica porque o olhar do cronista se volta para os poderosos de forma sarcástica, ridicularizando-
os.

33 Leia o poema a seguir.

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma de sonhos povoada eu tinha...

E paramos de súbito na estrada
Da vida: longos anos, presa à minha
A tua mão, a vista deslumbrada
Tive da luz que teu olhar continha.

Hoje, segues de novo... Na partida
Nem o pranto os teus olhos umedece,
Nem te comove a dor da despedida.

E eu, solitário, volto a face, e tremo,
vendo o teu vulto que desaparece
Na extrema curva do caminho extremo.
(BILAC, Olavo. Poesias. 15. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1931, p. 130.)

Sobre o poema e o movimento parnasiano, assinale a alternativa correta

a) O poema destoa do conjunto da produção poética de Olavo Bilac – e mesmo dos demais poetas da geração
parnasiana – na medida em que prima pela rigidez formal. Para essa geração, o soneto estava ultrapassado.

b) O poema estabelece uma distinção entre dois tempos da relação entre os amantes. As duas primeiras estrofes,
mostram um encontro no passado; enquanto as duas últimas mostram a separação tempos depois.

c) O poema mostra um encontro entre dois possíveis amantes, mas o encontro é fugaz e eles não chegam a
concretizar o relacionamento; ficam apenas nas poucas carícias que fazem nas mãos um do outro.

d) O poema mostra a idealização amorosa do eu lírico, que se apaixona pela mulher que encontra no meio do
caminho, mas, com o tempo, ela se mostra insensível e parte sem dar explicações, deixando-o desolado.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 34 a 38.

Is it important to have friends? Why do we enjoy spending
time with them? Do we learn differently around our friends?
Neuroscience research is helping us to answer some of these
questions by looking at the way our brain allows us to, and
benefits from, interacting with other humans. Part of the reason
why human brains are so complex is that our interactions with
others are so complex; we are social creatures and have been
living in groups for thousands of years. Our brain has developed
the ability to handle the complexity of the social world that our
species (human beings) have created. We organize our
interactions into different levels of complexity: we tell apart our
closest family members, we can help our neighbors, we belong
to a nation, and we recognize ourselves as a part of the large
world. But why have humans developed such complex social or-
ganizations? Interacting with others has been helpful to us as a
species: there is something about cooperating with others that
made us more fit to survive through evolution.
In fact, research shows that human beings who are socially isolated not only report higher rates of
depression, which is a state characterized by persistent feelings of very low mood, they also get sick more
often and live shorter lives. Many brain functions are involved in allowing us to have healthy human
interactions. One such function is empathy. Empathy allows us to understand and respond to the
emotional experiences of others. A key part of empathy is “theory of mind”, the ability to understand
other’s feelings, beliefs, thoughts and intentions. Without realizing it, we use this ability every time we
interact with our family, friends, classmates and teachers: in order to have healthy social interactions, we
have to understand that they think and feel differently than we do. But, we are not born with this ability. It
is not until we are between 4 and 5 years that “theory of mind” starts developing, and this leads to many
changes in our behavior, such as learning new social rules and being able to play more complex games
with friends. That is, our brain does make a difference in the way it responds to friends versus unknown
people.
Research also suggests that learning in a classroom with teachers and friends is more effective than
learning on your own. Apparently, there is something special about the interaction with other humans
that makes the learning different: perhaps when we interact with other people, there is an extra boost of
motivation that makes us learn better. After all, all of us tend to remember things that were taught by our
favorite and most engaging teachers. This shows the long-lasting effect of empathy on learning.
Researchers around the world are spending more and more time studying friendship. There is evidence
showing that our brain responds more strongly to friends than strangers, even if the stranger has more
in common with us. Spending time with friends has been shown to cause more activity in the parts of
the brain that makes us feel good – the reward circuits. What is more, having long-lasting valuable social
relations, including friendships, and an active social life appears to protect the brain from illnesses later
in life such as dementia, the loss of nerve cells in the brain that affects the brains of many older adults.
In summary, the contribution of brain to human social interactions is complex and not yet fully understood.
What is clear now is that our brain enjoys making friends and that spending time with them can have very
positive effects on learning, health and life in general.
(Adaptado de: GLEICHGERRCHT, E.; SALVAREZZA, F.; MANES, F.; Our Brain Enjoys Making Friends. Frontiers for Young Minds
(online). Publicado em: 13 nov. 2013.
Disponível em: <https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2013.00005>. Acesso em: 1 set. 2022.)

34 Assinale a alternativa que resume, corretamente, o assunto central do texto.

a) As adaptações do cérebro decorrentes da falta de convívio social durante os anos escolares.

b) As pesquisas na área da neurociência que estabelecem a relação entre empatia e demência.

c) Os resultados benéficos das relações de amizade para a saúde e o desenvolvimento humano.

d) Os resultados positivos no tratamento da depressão alcançados através da “teoria da mente”.
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35 De acordo com o texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Os seres humanos nascem com a habilidade de compreender os estados emocionais de outros.

II. A empatia é uma função cerebral que permite que os seres humanos se relacionem de modo saudável.

III. A “teoria da mente” é parte fundamental da empatia e se desenvolve durante a infância.

IV. Há indícios de que a empatia tenha efeitos positivos no processo de aprendizagem.

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.

36 Leia o trecho a seguir.

In fact, research shows that human beings who are socially isolated not only report higher rates of
depression, which is a state characterized by persistent feelings of very low mood, they also get sick
more often and live shorter lives.

Sobre os elementos linguísticos presentes no trecho, considere as afirmativas a seguir.

I. A expressão “in fact” pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “actually”.

II. Nas palavras “higher” e “shorter”, o sufixo -er é usado para formar o grau comparativo de superiori-
dade.

III. O tempo verbal utilizado expressa uma situação hipotética, na qual se baseia a pesquisa.

IV. O pronome “they” substitui a expressão “persistent feelings of very low mood”.

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.

37 No trecho “That is, our brain does make a difference in the way it responds to friends versus unknown
people.”, a expressão sublinhada tem a função de

a) indicar um resultado.

b) introduzir uma explicação.

c) apresentar uma ideia oposta.

d) concluir uma ideia.

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

I. O termo sublinhado em “What is more, having long-lasting valuable social relations” estabelece uma
comparação entre os termos das orações.

II. Em “After all, all of us tend to remember things that were taught by our favorite and most engaging
teachers.”, o termo sublinhado pode ser traduzido por “afinal”.

III. A expressão grifada em “such as learning new social rules and being able to play more complex
games with friends” pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “for example”.

IV. Em “A key part of empathy is “theory of mind”, the ability to understand other’s feelings”, há uma
relação de posse entre os termos sublinhados.

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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LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL

Leia o texto a seguir e responda às questões de 34 a 38.

¿Hasta qué edad se desarrolla el cerebro?
¿Sabía que el cerebro es el órgano más plástico del cuerpo? Descubra cómo evoluciona y se adapta este
fascinante instrumento.
Al nacer, tan sólo el 10% de las sinapsis está presente, el 90% restante se construirá más adelante. Ahora
bien, para su desarrollo, el cerebro necesita estímulos que le permitirán establecer las redes neuronales
encargadas de asegurar las grandes funciones sensoriales, motrices y cognitivas. Se trata de un proceso
que el ambiente acciona, un ambiente a la vez interno, condicionado especialmente por efecto de las hor-
monas, por el estado nutricional o, incluso por las enfermedades, y externo, moldeado por las influencias
familiares, sociales y culturales... Éstas últimas van, entonces, a orientar el desarrollo de algunas aptitudes
en el niño y contribuirán a forjar los rasgos de la personalidad.
La plasticidad es la propiedad del cerebro que posibilita la adaptación de acuerdo con la experiencia vivida.
Gracias al IRM, se puede, en lo sucesivo, «ver» el cerebro modificarse en función del aprendizaje. Entre los
pianistas, por ejemplo, se observa un espesamiento de las regiones especializadas en la motricidad de los
dedos, en la audición y en la visión. Estos cambios son proporcionales al tiempo consagrado a aprender
piano durante la infancia.

¡No se acaba todo antes de los tres años!
Asimismo, la plasticidad del cerebro trabaja toda la vida adulta. Es la que permite adquirir nuevos talentos,
cambiar hábitos o aún, elegir distintos rumbos de vida. Un hermoso ejemplo se observó durante un experi-
mento en el que unos investigadores pidieron a algunos individuos que aprendieran malabarismo con tres
bolas; después de dos meses de práctica, el IRM demostró un espesamiento en las áreas especializadas
en la vista y en la coordinación de brazos y manos. Unos meses después, el mismo estudio reveló que
estas zonas sufrieron un retroceso en los participantes que habían dejado de entrenarse.
Estos resultados demostraron, de manera fehaciente, cómo la historia vivida modifica el funcionamiento
cerebral. Por eso, el niño debe ser estimulado por su entorno. Si falta la estimulación, el desarrollo de la
personalidad es, a menudo, deficiente. En el curso de la vida adulta, la plasticidad del cerebro nos permite
aprender, razonar, proyectar. Ya que nada está fijo en el cerebro, no importa cuáles sean los períodos
de la vida. La mejor forma de preservar la plasticidad es interactuar con su ambiente, abrirse al mundo,
intercambiar y aprender, con los otros y gracias a ellos. De hecho, es suficiente amar la vida.

Los mecanismos de la plasticidad
En el medio celular, muchos mecanismos entran en juego para lograr la plasticidad del cerebro. El más
conocido es el refuerzo de las conexiones, las sinapsis, entre las neuronas en función de su grado de uso.
Cuanto más se las utiliza, más neurotransmisores sintetizan y más elevada es la corriente que crean en la
membrana de las dendritas (la parte de la neurona que recibe el impulso). Por el contrario, las sinapsis que
no se usaron nunca se marchitan poco a poco, al punto de desaparecer.
El segundo mecanismo es la formación de nuevas sinapsis. Durante el aprendizaje, la extremidad de los
axones brota y permite que nazcan nuevas ramificaciones que entrarán en contacto con las dendritas de
la neurona siguiente. Se forman nuevas redes, que se mantendrán si se emplean con asiduidad. Cuanto
más estimulado esté el cerebro, más conexiones se formarán.
En fin, descubrimientos recientes demuestran que se pueden formar nuevas neuronas en un cerebro adulto.
Esto cuestiona un antiguo dogma que afirmaba que el total almacenado de neuronas se formaba durante
la vida embrionaria y que las neuronas comenzaban a perderse desde el nacimiento. En la actualidad, se
sabe que esto es falso, ya que numerosas regiones del cerebro, en especial el hipocampo relacionado con
la formación de los recuerdos, pueden producir nuevas neuronas hasta una edad avanzada (se denomina
neurogénesis), que se insertarán en las redes que ya existen formando nuevas conexiones.
(Adaptado de: «https://www.biennatural.com.ar/salud/salud-mental/hasta-que-edad-se-desarrolla-el-cerebro». Acesso em: 6 set.
2022.)

34 De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o sinônimo, em espanhol, da
locução “a menudo”, sublinhada no texto.

a) difícilmente

b) frecuentemente

c) mínimamente

d) raramente
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35 Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Os neurônios se formam no decorrer da nossa vida.

II. As habilidades se modificam devido à plasticidade cerebral.

III. Nossa personalidade se constrói durante a vida embrionária.

IV. Com o passar dos anos, perdemos neurônios, que não se produzem mais.

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.

36 De acordo com o texto, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A neurogênese contribui para forjar nossa personalidade.

( ) O hipocampo é uma parte do cérebro responsável por armazenar o passado.

( ) As conexões cerebrais podem desaparecer se não as utilizamos.

( ) A motricidade e o desenvolvimento de partes do corpo se relacionam com a plasticidade cerebral.

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

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

37 De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o sinônimo, em espanhol, da
palavra “fehaciente”, sublinhada no texto.

a) empírica

b) fidedigna

c) indudable

d) sencilla

38 De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o significado, em
português, das palavras destacadas em: “[...] contribuirán a forjar los rasgos de la personalidad.”.

a) apagar; partes

b) destruir; aspectos

c) forçar; facetas

d) formar; características

MATEMÁTICA

39 Maria é costureira e quer fazer uma cabana para seu filho no formato piramidal, como representada na
figura ao lado.
A cabana terá 1 m de altura e uma base quadrada com 1 m de lado. A base da cabana
e as faces laterais serão revestidas de tecido.
Desconsiderando as eventuais perdas no processo de confecção, assinale a alterna-
tiva que apresenta, corretamente, a quantidade mínima necessária de tecido (em m2)
para essa produção.

a) 2 b)
p

3+1 c) 3 d)
p

5+1

40 Ana e Marina são grandes amigas com muitos gostos em comum, inclusive possuem algumas peças de
roupas muito parecidas, dentre as quais uma calça jeans azul e uma blusa na cor mostarda exatamente
iguais. Elas irão participar de um evento casual e, coincidentemente, optaram por ir de jeans e uma blusa
qualquer. Ana possui, em seu guarda roupa, 4 calças jeans e 6 blusas à disposição, enquanto Marina
possui 5 calças jeans e 8 blusas.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a probabilidade de as duas amigas irem ao evento
com a mesma composição de calça e blusa que possuem em comum.

a)
1

960
b)

1

480
c)

1

64
d)

1

15
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41 Na figura a seguir, são representados seis polígonos em uma malha quadriculada.

Com base na imagem e nos conhecimentos sobre polígonos, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirma-
tivas a seguir.

( ) São convexos: Pol1, Pol2 e Pol6.

( ) Possuem a mesma área: Pol4 e Pol5.

( ) Possuem o mesmo perímetro: Pol3 e Pol6.

( ) Possuem áreas iguais e perímetros diferentes: Pol2 e Pol3.

( ) Possuem a maior área: Pol1 e Pol6.

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

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

42 Um pipoqueiro vende pipoca doce e salgada em embalagens de dois tamanhos: pequena e grande. O
quadro a seguir mostra as quantidades vendidas ao longo de um evento e o respectivo faturamento em
cada um dos dias.

Evento Pipoca doce Pipoca doce Pipoca salgada Pipoca salgada Faturamento
pequena grande pequena grande (em reais)

Dia 1 20 10 10 40 660
Dia 2 10 20 10 30 630
Dia 3 10 30 20 30 790
Dia 4 20 20 10 40 780

Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir.

I. O valor da pipoca grande é o dobro da pequena, seja doce ou salgada.

II. O valor da pipoca salgada grande é o dobro da pipoca doce pequena.

III. A soma dos valores de todos os tipos de pipoca é um número ímpar.

IV. Três pipocas salgadas pequenas equivalem ao preço de uma doce grande.

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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43 O triângulo de Pascal foi desenvolvido por Blaise Pascal em seus estudos sobre combinações. A utili-
zação do triângulo de Pascal faz com que seja mais eficiente a determinação dos coeficientes das partes
literais de um Binômio de Newton sem ter que calcular todas as combinações. Na figura a seguir, é apre-
sentada uma parte do triângulo, com suas respectivas formas de obtenção dos coeficientes por meio da
combinação, ou por meio da soma das duas células antecedentes.

Nessas condições, considere as afirmativas a seguir.

I. A quinta célula da linha 8 tem coeficiente 70.

II. A célula central da linha 10 tem coeficiente 210.

III. A segunda célula da linha 100 tem coeficiente 100.

IV. O termo médio (ou central) do binômio (a +b)76 provém da combinação
(76

38

)
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.

44 Por um erro de impressão, a prova de uma turma saiu sem dois elementos na matriz a seguir.

A =
 2 1 3
−1 ? ?
3 −4 7


Sabendo que é uma matriz de ordem 3 e que seu determinante é um número real, considere as afirmativas
a seguir.

I. Se os elementos faltantes forem substituídos por zero, o determinante é 19.

II. Se os elementos faltantes forem inteiros, negativos e não nulos, o maior valor que o determinante
pode assumir é 3.

III. Se os elementos faltantes forem 2 e 3, o determinante assume um valor que está entre 45 e 55.

IV. Os elementos faltantes podem ser irracionais.

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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QUÍMICA

45 Observe as duas soluções de NaOH apresentadas a seguir.

Dados: Na = 23 u; O = 16 u; H = 1 u

Em relação às soluções de NaOH e à unidade de concentração, assinale a alternativa correta.

a) A solução I é mais concentrada que a solução II.

b) A solução II tem maior quantidade de matéria que a solução I.

c) As soluções I e II apresentam a mesma molaridade.

d) As soluções I e II contêm a mesma massa por volume de solução.

46 Considere a reação química hipotética, em equilíbrio, apresentada a seguir.

C`2(g ) 
 2C`(g )

Supondo que a concentração inicial de C`2(g ) é de 2,0 mol L−1 e que, após o estabelecimento do equilíbrio,
o C`2(g ) estava 50% dissociado em C`(g ), assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor da
constante de equilíbrio em termos de concentração.

a) 0,25 b) 1,00 c) 2,00 d) 4,00

47 Sobre reação endotérmica, assinale a alternativa correta.

a) O calor é cedido pelos reagentes para o meio ambiente.

b) O sistema reativo apresenta uma diminuição da entalpia.

c) A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes.

d) A variação de entalpia é igual para reagentes e produtos.

48 A lei da velocidade que descreve a reação entre os gases A e B, em um recipiente fechado, pode ser
expressa por

v = k [A] [B]2

Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre cinética, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, o que acontece com a velocidade da reação quando as concentrações dos gases A e B
forem duplicadas e as demais condições experimentais se mantiverem constantes.

a) Permanece constante.

b) Duplica.

c) Quadruplica.

d) Aumenta oito vezes.

49 A molécula de sacarose apresenta fórmula molecular C12H22O11.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a massa, em g, de uma molécula de sacarose.
(Dados: C = 12 u; H = 1 u, O = 16 u; número de Avogadro = 6,0 × 1023/mol)

a) 5,7 × 10−22 b) 1,7 × 10−22 c) 6,0 × 1023 d) 2,0 × 1026
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50 Uma placa de magnésio metálico (Mg(s)) foi imersa em uma solução aquosa de íons Mg2+
(aq) e uma placa

de cobre metálico (Cu(s)) foi imersa na solução aquosa de seus íons. As duas placas metálicas estão
conectadas entre si por meio de um fio metálico e a ponte salina permite a migração dos íons entre as
duas soluções aquosas. A célula galvânica formada entre Mg(s) e Cu(s) está representada na figura a
seguir.

Com base nas informações e nos conhecimento sobre célula galvânica, atribua V (verdadeiro) ou F (falso)
às afirmativas a seguir.

( ) A reação global que descreve a célula é Cu2++ Mg 
 Cu + Mg2+

( ) O ânodo, que é o eletrodo de Cu, sofre aumento de massa.

( ) A célula formada produz energia elétrica de forma espontânea.

( ) O eletrodo de Mg é o polo positivo e o eletrodo de Cu é o polo negativo.

( ) Os elétrons fluem, no circuito externo, do Mg(s) para o Cu(s).

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

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