


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.



UNICENTRO – PAC III - 2018

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.
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TEMA 1 _____________________________________________________________________________________

Leia o texto a seguir.

Campeão

Nunca fui campeão de nada, primeiro lugar em nenhuma escola. Passaria a vida assim, sem medalhas
nem troféus, e eis que a velha memória lembra que fui campeão de cuspe a distância. No recreio do grupo
escolar, a meninada apostava bolinhas de gude e até dinheiro com que depois, na saída, compravam bijus
ou quebra-queixos. Eu tinha levado de casa um pé-de-moleque e percebi que o doce deixava a saliva
espessa e pesada, de modo que conseguia cuspir mais longe. Dei mais uma mordida no pé-de-moleque
e entrei na disputa com minhas moedas e fui ganhando de um, de outro, até tocar o sino para as aulas.
No dia seguinte, sabia que todos queriam revanche. Ganhei de vários, enchendo os bolsos de moedas e
notas, até sentir que a saliva perdia a densidade. Disfarçando, tirei do bolso e botei na boca o resto do pé-
de-moleque, mas alguém viu: “Ele botou um troço na boca!” Pronto! Fui chamado de enganador e ladrão,
derrubado e chutado e me esvaziaram os bolsos. Em casa ainda levei bronca por ter chegado com os
bolsos rasgados, explicando, porém, que era por inveja de eu ser campeão. “Campeão de que, perguntou
a irmã”. “Atletismo”, respondi. “Lançamento a distância!”, sem perceber que, com isso, começava o que
iria ser minha profissão, ou seja, contador de histórias.
(Adaptado de: PELLEGRINI, Domingos. Campeão. 2018. Disponível em: www.folhadelondrina.com.br. Acesso em: 30 out. 2020.)

Com base na história de Domingos Pellegrini, redija um texto narrativo tendo como pano de fundo o seu
colégio e seus amigos de infância. Não se esqueça de descrever o ambiente e as personagens, criando um
clímax e um desfecho divertido.

TEMA 2 _____________________________________________________________________________________

Leia o texto a seguir.

DA FELICIDADE
xxxxxxxxxxx Mário Quintana

Quantas vezes a gente, em busca da ventura,
Procede tal e qual o avozinho infeliz:
Em vão, por toda parte, os óculos procura
Tendo-os na ponta do nariz!

(Disponível em: <https://leiturinha.com.br/blog/poemas-sobre-felicidade/>. Acesso em: 2 nov. 2020.)

Mário Quintana descreve bem a nossa incessante busca da felicidade quando ela, muitas vezes, está mais
próxima do que nós imaginamos. Com base no poema, elabore um texto dissertativo-argumentativo que
coloque em discussão o tema levantado pelo poeta.

Programa de Avaliação Continuada 2018 2 / 24



REDAÇÃO - RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 Marque o Tema selecionado para produzir seu texto:  1  2

 Título

L
im

. 
m

ín
im

o
L
im

. 
m

á
xi

m
o



ARTE

1 Sobre a Arte Moderna Europeia, com manifestações a partir de meados do século XIX até o século XX, rela-
cione os nomes dos movimentos artísticos, na coluna da esquerda, com suas respectivas características
e artista expoente, na coluna da direita.

(I) Cubismo (A) As forças da criação artística foram colocadas a serviço da antiarte; misto
de ironia e niilismo anárquico que enfatizou o ilógico, o absurdo e a impor-
tância do acaso na criação artística. Marcel Duchamp.

(II) Dadaísmo (B) As ideias tradicionais de naturalismo são abandonadas em favor de distor-
ções ou exageros de forma e cor que expressam a emoção do artista; os
artistas valiam-se do impulso e do sentimento para uso emocional da cor e
da linha. Edvard Munch.

(III) Expressionismo (C) Rompeu com a ideia de arte enquanto imitação da natureza; abandonou as
noções tradicionais de perspectiva com pinturas que apresentavam múlti-
plos aspectos do objeto, sendo estes figurados simultaneamente por meio
de formas transformadas em planos geométricos. Pablo Picasso.

(IV) Impressionismo (D) Observação da natureza com base em impressões e sensações visuais
imediatas; suspensão dos contornos e dos claro-escuros em prol de pince-
ladas fragmentadas e justapostas; aproveitamento o máximo da luminosi-
dade e uso de cores complementares, favorecidos pela pintura ao ar livre.
Claude Monet.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

2 Observe a imagem a seguir.

(Lygia Clark. Bicho, 1962. Metal com dobradiças. Fonte: https://artsandculture.google.com /asset/bicho-m%C3%A1quina/4AGadcfkCGxr3w.
Acesso em: 15 nov. 2020.)

Na década de 1960, a artista brasileira Lygia Clark (1920-1988) realizou uma série de trabalhos intitulados
“Bichos”. Com base na referida série e nos conhecimentos sobre o Neoconcretismo Brasileiro, assinale a
alternativa correta.

a) Os “Bichos” ocupam lugar central na transformação da escultura no século XX, pois são construções metálicas,
não figurativas e geométricas, que são articulas por meio de dobradiças; as peças requerem a co-participação
do espectador, que se torna um agente ativo na obra (participador).

b) Os “Bichos” são esculturas que buscam estabelecer uma similaridade formal com elementos da fauna brasileira
a fim de ressaltar discursos nacionalistas em prol da construção da identidade brasileira.

c) A série foi nomeada de “Bichos” porque, no período de sua criação, era vista pela maior parte do público como
algo ameaçador que pudesse ferir – com seus ângulos agudos e dobras – assim como os animais selvagens.

d) Apesar de serem produzidos na década de 1960, os “Bichos” primam pela simetria, verticalidade, imobilidade
e pelo naturalismo, assim como grande parte das esculturas realizadas até meados do século XIX.
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3 Em toda a história da Arte encontramos um movimento de rompimento, ou seja, rupturas com o existente
na proposta de algo novo. A Assemblage ou Assemblagem é um termo francês que foi trazido à Arte,
visando romper, definitivamente, as fronteiras entre a arte e a vida cotidiana e as fronteiras rígidas entre a
pintura e a escultura.

(Disponível em: <http://www.ledacatunda.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=90&cod_Serie=7> Camisetas, 1989, acrílica
s/ camisetas, 220x190cm).

Com base nos conhecimentos sobre Arte Moderna e Assemblagem, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, as características desse movimento.

a) Trata-se de um moviemnto artístico em que os objetos fazem parte das obras, permanecendo em seu estado
original e expressando a vida cotidiana como ela se apresenta.

b) O termo Assemblage significa montagem que encontra soluções estéticas na construção de uma escultura,
exercitando a técnica e trazendo a ruptura entre pintura e escultura.

c) A Assemblagem foi incorporada à Arte em 1750, ressaltando a importância da pintura e da escultura como
manifestações artísticas distintas.

d) A Assemblagem vai além das colagens. A colagem não casual é a reafirmação do conceito de arte pela
reflexão no exercício da composição, da desconstrução dos objetos díspares sem perder o sentido original.

BIOLOGIA

4 A arteriosclerose é uma alteração cardiovascular na qual artérias apresentam perda da elasticidade das
paredes ou estreitamento do diâmetro em função da deposição de placas de gordura.
Pode-se de afirmar que tal alteração gera o comprometimento do transporte de sangue com alta taxa

a) de gás carbônico das artérias para o coração.

b) de gás carbônico das artérias para os órgãos como, por exemplo, os rins e o cérebro.

c) de oxigênio a partir da aorta para os órgãos como, por exemplo, o fígado e os rins.

d) de oxigênio a partir das artérias pulmonares para o pulmão.

5 Um exemplo de cadeia alimentar observada em uma área monitorada é composta por gramíneas (pro-
dutoras), capivaras (consumidoras primárias) e onças pintadas (consumidoras secundárias). Devido a
desequilíbrios ambientais, notou-se que a quantidade de gramíneas diminuiu 70%, de capivaras diminuiu
45% e de onças diminuiu 90%.
Com base nessas informações, é possível afirmar que, em curto prazo,

a) haverá aumento da predação das capivaras pelas onças pintadas.

b) haverá aumento da competição intraespecífica entre as capivaras.

c) haverá aumento do mutualismo entre gramíneas e capivaras.

d) haverá aumento do comensalismo entre gramíneas e capivaras.
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6 Um exemplo de epistasia recessiva é encontrada na determinação da pelagem de cães labradores. O alelo
que atua na epistasia só se manifesta em forma dupla. A cor da pelagem é determinada pelos genes “A”
e “B” da seguinte maneira: o alelo A condiciona cor preta, o alelo B condiciona a cor marrom e os alelos
bb condicionam a cor dourada. Os alelos bb são epistáticos e condicionam a coloração dourada mesmo
na presença dos alelos “A” ou “a”. O quadro a seguir apresenta o cruzamento de um macho AaBb e uma
fêmea AaBb.

A partir das informações e dos esquemas, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, quantos
desses genótipos são de cães de cor preta, marrons e dourados.

a) 9 pretos, 3 marrons e 4 dourados.

b) 9 pretos, 6 marrons e 1 dourado.

c) 10 pretos, 5 marrons e 1 dourado.

d) 13 pretos, 2 marrons e 1 dourado.

7 Leia o texto a seguir.

“Algo extrínseco para o organismo previne dois ou mais grupos de se acasalarem uns com os outros
regularmente, eventualmente causando especiação nesta linhagem. O isolamento pode ocorrer devido
a grande distância ou uma barreira física, como um deserto ou um rio”.
(Adaptado de: <https://evosite.ib.usp.br/evohome.html>. Acesso em: 19 nov. 2020.)

O texto citado foi adaptado do site “Entendendo Evolução”. Assinale a alternativa que apresenta, correta-
mente, a que se refere o texto.

a) Coespeciação.

b) Especiação alopátrica.

c) Especiação parapátrica.

d) Especiação simpátrica.

8 Analise a imagem a seguir.

(Adaptado de: <https://www.nature.com/articles/nature16476>. Acesso em: 14 nov. 2020.)

A imagem representa os principais biomas mundiais em função das médias anuais de temperatura e pre-
cipitação. A partir da análise da imagem é possível afirmar que os biomas 1, 5 e 6 correspondem, respec-
tivamente, a

a) Taiga, Floresta Tropical Sazonal e Deserto.

b) Taiga, Floresta Temperada Úmida e Floresta Tropical.

c) Tundra, Floresta Tropical Sazonal e Floresta Temperada Úmida.

d) Tundra, Floresta Temperada Úmida e Deserto.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

9 Sedentarismo diz respeito à falta ou à ausência de práticas de exercícios físicos ou esportivos. Na socie-
dade moderna, o sedentarismo tem causado um aumento na incidência de doenças crônico-degenerativas.
Sobre esse assunto, considere as afirmativas a seguir.

I. O Desvio Osteomuscular na Repetição de Traumas (DORT) está vinculado a lesões ocasionadas nas
práticas esportivas ou no trabalho, sem relação com o sedentarismo.

II. O sedentarismo está associado à hipertensão e à obesidade e pode contribuir com angina, infarto e
trombose.

III. A osteoporose pode piorar no caso do sedentarismo, pois a prática regular de exercícios físicos
auxilia na manutenção da qualidade óssea.

IV. Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e Lesões por Esforços Repetitivos
(LER) são síndromes relacionadas também ao sedentarismo.

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 O sistema metabólico e energético tem funções específicas e fundamentais para o funcionamento do
organismo humano.
Considerando essa importância, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Sistema metabólico diz respeito ao metabolismo aeróbico e anaeróbico.

( ) Sistema energético se refere às principais fontes de energia que são obtidas nos carboidratos, lípidios
e proteínas.

( ) Sistema anaeróbico usa o oxigênio para gerar ATP (fosforilação oxidativa fotofosforilação) e é ativado
para produzir energia para longos períodos de exercícios físicos.

( ) Sistema aeróbico ou sistema fosfagênio representa uma fonte imediata de energia para os músculos.

( ) Sistemas aeróbico e anaeróbico têm relação direta com a fonte de energia lática e alática, respectiva-
mente.

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.

11 Existem vários tipos de testes que ajudam a verificar o estado físico dos indivíduos, diagnosticar possí-
veis problemas posturais, riscos de doenças, dentre outros. A partir das diferentes avaliações físicas que
auxiliam nesse processo, relacione os testes na coluna da esquerda, com suas respectivas explicações
na coluna da direita.

(I) Teste antropométrico (A) Avaliação de função respiratória e teste de esforço.
(II) Teste cardiorrespiratório (B) Avaliação do alinhamento da coluna vertebral, verificando as

apófises e vértebras estão alinhadas.
(III) Teste neuromuscular (C) Medição de algumas variáveis físicas do corpo, tais como:

peso, altura e dobras cutâneas.
(IV) Avaliação postural de desvios (D) Avaliação de joelhos em hiperextensão, projeção de ombros à

frente ou proeminência abdominal.
(V) Avaliação postural de curva-

turas fisiológicas
(E) Avaliação da força muscular, da potência muscular e da fadiga,

possibilitando uma ampla avaliação das capacidades físicas.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

d) I-C, II-E, III-A, IV-D, V-B.
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12 A aptidão física pode estar relacionada tanto à saúde, quanto à performance esportiva. Refere-se às con-
dições físicas, como energia e vitalidade, que possibilitam a realização de atividades físicas.
Assinale a alternativa que apresenta,corretamente, os cinco componentes de aptidão física, quando rela-
cionada à saúde.

a) Força muscular, resistência pulmonar, resistência cardíaca, velocidade e massa magra.

b) Força muscular, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade e composição corporal.

c) Resistência fisiológica, resistência cardiorrespiratória, agilidade, flexibilidade e velocidade.

d) Velocidade, agilidade, flexibilidade, força muscular e batimento cardíaco.

FILOSOFIA

13 Na segunda parte do Dirscurso do Método, Descartes afirma:

“Não quis de modo algum começar rejeitando inteiramente qualquer das opiniões que porventura se
insinuaram outrora em minha confiança, sem que aí fossem introduzidas pela razão, antes de despender
bastante tempo em elaborar o projeto da obra que ia empreender, e em procurar o verdadeiro método
para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu espírito fosse capaz”.
(DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973. pp. 44-45.)

A respeito da compreensão cartesiana de método e da relação entre religião, ciência e filosofia, assinale
a alternativa correta.

a) A valorização do método expressa a tentativa de apresentar procedimentos seguros para conduzir adequada-
mente a razão na busca da verdade nas ciências.

b) As máximas da moral provisória manifestam o compromisso cartesiano na manutenção da submissão da filo-
sofia e da ciência à religião em matéria de conhecimento.

c) Na constatação “Penso, logo existo”, manifesta-se uma substância cuja evidência ainda necessita do recurso à
ideia de Deus para garantir e provar sua realidade.

d) O preceito (ou regra) de conduzir os pensamentos por ordem implica abarcar, primeiramente, os objetivos mais
complexos e, posteriormente, os mais simples.

14 Leia o texto a seguir.

“Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza”.
(KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1974. p. 224).

Sobre a fundamentação da moral em Kant, é correto afirmar que a universalização da máxima da ação
depende

a) da inclinação da vontade.

b) da realidade do objeto.

c) do efeito esperado.

d) do respeito à lei.

15 Leia o texto a seguir.

“Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congênito no homem [...],
e os homens se comprazem no imitado”.
(ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 445).

A respeito da teoria aristotélica da imitação (mimesis) e da sua relação com a tragédia, assinale a alterna-
tiva correta.

a) Aristóteles segue o juízo platônico de crítica à sensibilidade identificando uma insuficiência epistemológica na
experiência.

b) A naturalidade da imitação atesta a dimensão sensível do humano e a conexão entre sensação e conhecimento.

c) A tragédia é a imitação de homens piores do que nós, razão pela qual ela possui um valor educativo negativo.

d) A imitação de uma ação, expressa nas personagens da tragédia, cria no expectador a afecção da indiferença.
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FÍSICA

16 Hoje nosso dia a dia está repleto de aplicações da chamada tecnologia “sem fio”, ou wireless, em inglês.
Essa tecnologia se baseia na transmissão de informação por meio de ondas eletromagnéticas entre dois
pontos separados.
Sobre o transporte de informação por ondas eletromagnéticas, considere as afirmativas a seguir.

I. As ondas eletromagnéticas são campos variáveis: o campo magnético se modifica no espaço, o
campo elétrico, no tempo e vice-versa, permitindo a sua transferência através do espaço.

II. As ondas eletromagnéticas se deslocam no espaço com a velocidade da luz.

III. A informação é transmitida instantaneamente entre dois pontos.

IV. As ondas eletromagnéticas são uma construção teórica, não tendo realidade 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.

17 O gerador é um dispositivo que funciona segundo as leis da indução eletromagnética de Faraday, desco-
bertas por ele a partir do resultado de experiências realizadas em 1831.
Sobre a indução eletromagnética, assinale a alternativa correta.

a) Faraday conclui que a indução eletromagnética tem origem na eletrização por atrito de superfícies metálicas.

b) Utilizando uma balança de torção, Faraday conseguiu mostrar que cargas elétricas sofrem ação de forças
elétricas quando colocadas na presença de outras cargas, sendo este fenômeno chamado de indução eletro-
magnética.

c) Através de seus experimentos, Faraday pôde concluir que um campo elétrico é gerado na região do espaço
sempre que houver a variação temporal de um campo magnético nessa região.

d) A indução eletromagnética de Faraday está relacionada com a capacidade de atração ou repulsão: cargas
elétricas (e polos magnéticos) de sinais opostos se atraem, e cargas elétricas (e polos magnéticos) de sinais
iguais se repelem.

18 Cláudio tem uma festa e vai ao salão de beleza fazer um corte de cabelo. Ao finalizar, a atendente coloca
atrás de Cláudio, que está sentado a 1,10 m de distância do espelho grande à sua frente, um pequeno
espelho circular a 40 cm de distância de Cláudio para mostrar-lhe como ficou o corte na nuca.

(Disponível em: <https://www.freepik.es/fotos-premium/estilista-bonito-que-muestra-hombre-nuevo-corte-pelo_3482105.htm>. Acesso em: 15
nov. 2020.)

Com base no exposto acima, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a distância entre a nuca
de Cláudio e a imagem refletida de sua nuca, vista por ele no espelho de parede.

a) 1,50 m b) 2,20 m c) 2,60 m d) 3,00 m
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19 Um resistor é um dispositivo muito utilizado em eletrônica com as mais variadas aplicações. Algumas
vezes, o que se deseja com um resistor é transformar energia elétrica em energia térmica, como num
chuveiro elétrico, por exemplo, através da dissipação de calor.
Suponha-se que, por um resistor, faz-se passar uma corrente elétrica i = 25mA com uma diferença de
potencial U = 12V durante um intervalo de tempo de 2 minutos.
A resistência elétrica do resistor, em Ohms, e a quantidade de calor dissipado, em Joules, durante os 2
minutos de funcionamento do circuito, são, respectivamente,

a) 0,48 Ω e 0,036 J

b) 480 Ω e 36 J

c) 480 Ω e 1080 J

d) 48,0 Ω e 0,6 J

20 Física moderna é a denominação dada ao conjunto de teorias surgidas no começo do século XX, inici-
ando com a Mecânica Quântica e a Teoria da Relatividade e as alterações no entendimento científico daí
decorrentes, bem como todas as teorias posteriores.
Em relação aos conceitos da física moderna, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) O efeito fotoelétrico demonstrou a quantização da energia de ondas eletromagnéticas e levou à inter-
pretação da luz como uma partícula de energia chamada fóton.

( ) A Relatividade Restrita de Einstein é baseada em dois postulados: a constância da velocidade da luz
e a validade das leis físicas, independentemente do referencial adotado.

( ) O efeito fotoelétrico mostra que é possível tirar fotos de elétrons em microscópios eletrônicos ultra-
modernos se conseguirmos colocá-los a uma temperatura extremamente baixa.

( ) A parte da física moderna que estuda o comportamento na escala de átomos e moléculas é chamada
de Mecânica Quântica. A quantização significa que os estados de energia podem assumir apenas
valores discretos, ou seja, múltiplos inteiros de um determinado número, e não valores contínuos
como na física clássica.

( ) A diferença entre física moderna e física clássica reside no fato de que a física moderna foi feita
durante o modernismo, não tendo diferença alguma em seus conceitos em relação à física clássica,
desenvolvida no período clássico.

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

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

GEOGRAFIA

21 Relacione os conflitos americanos, na coluna da esquerda, com suas principais características, na coluna
da direita.

(I) Revolução Cubana (A) Palco da revolução popular nacional e anti-imperialista – Revolução
Sandinista de 1979 – com ampla participação de mulheres e valoriza-
ção da cultura própria.

(II) Conflitos na Nicarágua (B) Estado soberano que sofreu invasão norte-americana em 1989, em
um ataque surpresa por ar, mar e terra, matando e ferindo milhares
de civis.

(III) Panamá (C) Autoproclama-se como organização político-militar de inspiração bo-
livariana, é uma das mais equipadas e antigas forças insurgentes do
continente sul-americano.

(IV) El Salvador (D) Movimento revolucionário nacionalista dos anos 1950, que derrubou
a ditadura de Fulgêncio Batista e inspira muitos governos latino-
americanos até hoje.

(V) Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colôm-
bia (FARC)

(E) O fim da guerra civil, marcada por sucessivos golpes de Estado, re-
presentou o último resquício da Guerra Fria na América Central.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

c) I-D, II-A, III-B, IV-E, V-C.
d) I-D, II-B, III-C, IV-E, V-A.
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22 Observe a figura a seguir.

(Disponível em: <https://www.grupoescolar.com/pesquisa/tecnopolos-da-globalizacao-mundial.html>. Acesso em: 19 nov. 2020).

Assinale a alternativa que descreve, corretamente, o centro de tecnologia de ponta observado na figura.

a) Refere-se a um dos grandes centros mundiais de concentração de startups no Oriente Médio, com grande
potencial tecnológico e alto investimento em pesquisas, o que atraiu importantes empresas como, Intel, Google,
General Eletric e Cisco, que instalaram centros de pesquisa na região.

b) Trata-se de uma região de grande concentração de empresas de tecnologia de ponta, beneficiadas pelas inova-
ções tecnológicas, como tecnologia da informação, microinformática e desenvolvimento de softwares diversos,
geradas por importantes universidades norte-americanas.

c) Território formado pelos Tigres Asiáticos, os quais superaram a falta de espaço e de recursos naturais investindo
em capacitação tecnológica para se tornarem uma plataforma de exportação, o que permitiu se tornarem
importantes exportadores de equipamentos eletrônicos.

d) Localizado no município de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é a sede do maior complexo aeroespa-
cial latino-americano, um importante tecnopolo de material bélico e metalúrgico conectado por ensino, pesquisa
e indústria de ponta.

23 Em relação às crises do petróleo no decorrer da história e à queda, em março de 2020, do preço do barril,
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) As crises no mercado de petróleo têm repercussão no mercado internacional, pois a variação do
preço dessa commodity afeta diversos setores da economia, desde o mercado de ações até o preço
da gasolina.

( ) Diante da contenção da demanda mundial por petróleo e excesso de oferta, devido à pandemia do
coronavírus, ocorreu atrito entre Rússia e Arábia Saudita, levando esta última a aumentar a produção
e a reduzir o preço dos barris de petróleo.

( ) O controle da produção mundial do petróleo está sob o comando de empresas multinacionais esta-
dunidenses e europeias, fato que tem provocado vários conflitos geopolíticos em torno da produção
e dos preços dessa commodity.

( ) A estatização de campos de petróleo, plataformas, terminais e embarcações, na Venezuela, e a na-
cionalização de reservas de gás, refinarias, logística e distribuição, na Bolívia, são iniciativas que
demonstram a disputa geopolítica e estratégia de controle do petróleo.

( ) Apesar da crise que vem afetando a economia mundial devido à pandemia, no Brasil, o volume da
produção do petróleo e o consumo energético cresceram, consolidando a tendência de aumento do
consumo no caso brasileiro.

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

a) V, V, F, V, F. b) V, F, F, V, V. c) F, V, V, F, F. d) F, F, V, F, V.
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24 Observe os mapas a seguir.

(WESSELING.H.L. Dividir para Dominar: a Partilha da África – 1880-1914. Rio de Janeiro, Editora UFRJ/Editora Revan, 2008, p. 462-463. )

Com base nos mapas e nos conhecimentos sobre o continente africano, considere as afirmativas a seguir.

I. A missão civilizatória foi o fator determinante para a ocupação do continente africano, com as nações
europeias levando novas perspectivas aos povos subdesenvolvidos da África, por meio das ações de
seus missionários.

II. A divisão do continente africano realizada pelas potências europeias ficou conhecida como “Partilha
da África”, processo iniciado com as expedições científicas, militares e religiosas e intensificado pela
Conferência de Berlim, que inaugurou uma história conflitiva entre europeus e africanos.

III. Os mapas mostram as possessões europeias no continente africano e as alterações até a primeira
guerra mundial. Somente na segunda metade do século XX, é que se intensificou o processo de
descolonização.

IV. A partilha do continente produziu a demarcação de fronteiras artificiais e, em decorrência disso, uma
imensa fragmentação das comunidades e das culturas nativas, fato que causou, entre as nações
africanas, inúmeras tensões, muitas existentes até os dias atuais.

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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HISTÓRIA

25 Getúlio Vargas foi o presidente da República que governou o Brasil por 15 anos seguidos, de 1930 a 1945.
Depois, voltou ao poder em 1950, sendo até o hoje um dos presidentes mais conhecidos.
Sobre as medidas tomadas por Getúlio Vargas, considere as afirmativas a seguir.

I. Destaca-se seu interesse em fazer permanecer o chamado “milagre econômico” com medidas anti-
-inflacionárias e de segurança nacional, e, por isso mesmo, é chamado até hoje de Pai dos Pobres.

II. Criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, também chamado de Ministério da Revolução,
pelo qual o Estado passava a intervir nas relações entre patrões e trabalhadores.

III. Criou o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que produzia e coordenava a propaganda
política, além de censurar o que era contrário ao governo. Também distribuía materiais que enalteciam
Getúlio Vargas.

IV. As principais inovações da Constituição de 1934 foram o voto secreto e o voto feminino, além da
criação da Justiça Eleitoral e da concessão de autonomia aos sindicatos.

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 A Proclamação da República, a Constituição de 1891, a importância da economia cafeeria, são algumas
características de um período marcante na História do Brasil. Contudo, não tivemos apenas avanços, mas
também problemas sociais que culminaram em revoltas.
Sobre as revoltas no início do século XX no Brasil, considere as afirmativas a seguir.

I. Durante a Revolta da Vacina, Rodrigues Alves enviou um projeto de Lei ao Congresso Nacional pro-
pondo a obrigatoriedade da vacina contra varíola. Na época, a população resistiu à vacinação, pois
não foi informada dos benefícios da vacina, e as medidas foram tomadas de maneira autoritária e sem
esclarecimentos à população.

II. Na Guerra de Canudos, Antonio Conselheiro reuniu homens e mulheres, por meio da religião, todos
insatisfeitos com a Monarquia. Porém, mesmo proclamada a República, continuaram entendendo, de
forma equivocada, que era o Imperador que governava o país, provocando a miséria do povo.

III. Na Revolta da Chibata, os marujos da Marinha de Guerra tinham soldos miseráveis, má alimentação,
excesso de trabalho e opressão da oficialidade, além de sofrerem castigos físicos. Assim, os ma-
rinheiros do encouraçado Minas Gerais se revoltaram contra a punição de um colega, condenado a
receber 250 chibatadas.

IV. A Guerra do Contestado foi um movimento religioso liderado por José Maria, um pregador itinerante
que contestava uma área de terras entre Paraná e Santa Catarina. Armados, muitos homens e mulhe-
res que participaram do movimento eram proprietários destituídos de suas terras devido à construção
de uma ferrovia, daí suas críticas à República.

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 A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918 e foi tão impactante que, para alguns historiadores,
representa o início do século XX.
Sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta.

a) O Presidente Wenceslau Brás defendeu a neutralidade do Brasil diante da Guerra, ajudando secretamente a
Alemanha, ao permitir que seus navios atracassem nos portos brasileiros.

b) O pretexto para a deflagração da guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro,
Francisco Ferdinando, e de sua esposa, em Sarajevo, capital da Bósnia, cometido por um grupo nacionalista
do grupo Mão Negra, em 28 de junho de 1914.
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c) As grandes potências europeias envolvidas na Primeira Guerra – Grã-Bretanha, Alemanha e Rússia – eram
governadas por três primos: Jorge V (rei-imperador da Inglaterra, do Império Britânico e da Índia); Guilherme
II (o último cáiser) e Nicolau II (o último tsar). Assim, pode-se dizer que a Guerra, na verdade, teve motivos
familiares.

d) A Tríplice Entente foi uma aliança formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália a fim de se aliar com a Tríplice
Aliança, formada por Inglaterra, França e Rússia para dar fim à Primeira Guerra.

28 O mundo pós-Segunda Guerra parecia ter finalizado uma era de guerras, mas, logo a seguir, ocorreu a
Guerra Fria.
Em relação à Guerra Fria, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) O presidente norte-americano, em março de 1947, fundamentou a Doutrina Truman, que significava
a divisão do mundo em dois: o democrático e livre, caracterizado pelo capitalismo e liderado pelos
EUA, e o comunista, dominado pela URSS.

( ) O ex-primeiro ministro britânico Winston Churchill, em março de 1946, declarou que uma cortina de
ferro descia sobre a Europa do Leste e manifestou duras críticas à URSS.

( ) Macarthismo é a expressão que se refere ao interesse de um senador norte-americano, Joseph Mc-
Carthy, em amenizar os conflitos entre comunistas e capitalistas.

( ) Tanto os EUA como a URSS, ao final da Segunda Guerra Mundial, tinham interesses de garantir as
áreas de influência no mundo.

( ) O Comecon foi criado, em 1947, pelo Secretário de Estado George Marshall, para reconstruir o sistema
comunista, reintegrando-o à economia norte-americana.

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

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

LÍNGUA PORTUGUESA

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

O resgate de Montezuma
Parte significativa da história da humanidade, a colonização foi a maneira que o homem encontrou para
se espalhar pelo mundo, séculos atrás. Com o uso da força, conquistadores se apropriaram das ri-
quezas de diversos povos, causando sequelas culturais e econômicas que duram até hoje. É o caso do
México: o país asteca começou a ser colonizado pela Espanha em 1519, ano em que chegou à América
o navegador Hernán Cortés. Sem saber das intenções dos “homens brancos”, o imperador Montezuma
presenteou o espanhol com um precioso cocar feito de ouro, prata e cobre. A cortesia, porém, não
impediu a tomada do território pelos colonizadores europeus.
O artefato está localizado no Museu de Etnologia de Viena, Áustria, que já havia negado a devolução
do artefato em duas ocasiões, 1991 e 2011. Historicamente, sabe-se que os museus mais importantes
do mundo estão repletos de obras de arte espoliadas, fato que reforça o debate atual sobre apropriação
cultural. Na última semana, Lopez Obrador, presidente do México, se reuniu com o presidente austríaco
Alexander Van Der Bellen para tratar do assunto. Sua intenção é expor o cocar durante as comemo-
rações do bicentenário da independência mexicana, em 2021. Houve contato com outras autoridades,
como Sergio Matarella, presidente da Itália, Brigitte Macron, esposa do presidente francês Emmanuel
Macron, e até o Papa Francisco, uma vez que essas nações também têm peças mexicanas em seus
museus.
Por meio do Twiter, o presidente mexicano divulgou as negociações feitas. “Recomendei a Beatriz Gu-
tierrez (que lidera o projeto) que insistisse no penacho de Montezuma, embora se trate de uma missão
quase impossível, dado que se apropriaram dele por completo”. Autoridades austríacas alegam que a
fragilidade do objeto impede o transporte das peças – é a mesma razão alegada pelo país nas duas oca-
siões anteriores. Para evitar maiores polêmicas, a restauração do Cocar, realizada entre 2010 e 2012,
foi defendida por especialistas das duas nações que concordaram com os procedimentos de reparo e
asseguraram que “tudo estava sendo feito” para preservar o artefato histórico.
(Adaptado de: ALAN, Brian O resgate de Montezuma. Isto É. São Paulo, nº 2650, p. 42-43, 28 out. 2020.)
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29 Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. O objetivo principal do autor é denunciar a apropriação indébita de precioso bem cultural mexicano.
II. Trata-se de um texto descritivo porque detalha, de forma pormenorizada, os aspectos e particularida-

des de um determinado lugar.
III. Por se tratar de um texto jornalístico, a linguagem utilizada é clara, imparcial e objetiva.
IV. Segundo o autor, a repatriação dos objetos furtados tem provocado embates de difícil solução.

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 linguísticos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Em “É o caso do México: o país asteca começou a ser colonizado pela Espanha em 1519, ano em que
chegou à América o navegador Hernán Cortés”, os dois pontos foram utilizados para introduzir um
esclarecimento.

II. Em “causando sequelas culturais e econômicas que duram até hoje” e “Autoridades austríacas ale-
gam que a fragilidade do objeto impede o transporte das peças”, o primeiro “que” é um pronome
relativo e o segundo “que” introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta.

III. Em “Houve contato com outras autoridades, como Sergio Mattarela, presidente da Itália, Brigite Ma-
cron [...] uma vez que essas nações também têm peças mexicanas”, a concordância do verbo “ter”
se fez com “outras autoridades”.

IV. Em “Recomendei a Beatriz Gutiérrez (que lidera o projeto) que insistisse no penacho de Montezuma,
embora se trate de uma missão quase impossível”, a conjunção “embora” estabelece uma relação de
alternância.

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 Em relação aos recursos linguísticos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Em “Historicamente, sabe-se que os museus mais importantes do mundo estão repletos de obras de
arte espoliadas”, a vírgula separa um adjunto adverbial antecipado.

II. As palavras “história”, “país”, “território” e “Áustria”, presentes no texto, são acentuadas pela mesma
razão.

III. Em “o país asteca começou a ser colonizado pela Espanha em 1519, ano em que chegou à América
o navegador Hernán Cortês”, o emprego da crase é obrigatório não só devido à regência do verbo
“chegou” como também pelo fato de “América” ser um substantivo feminino.

IV. Em “A cortesia, porém, não impediu a tomada do território pelos colonizadores europeus”, a palavra
“cortesia” pode ser substituída pela palavra “desconsideração”, sem prejuízo de significação.

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 Sobre a obra Quarenta dias, de Maria Valéria Rezende, assinale a alternativa correta.
a) No romance, é estabelecido um diálogo entre a protagonista e a boneca Barbie. Isso se dá porque a protago-

nista carrega consigo uma boneca que ganhou da mãe.
b) Após ser abandonada pela mãe em uma cidade que não conhece, a protagonista é obrigada a viver nas ruas

de João Pessoa por quarenta dias, até voltar para casa.
c) A experiência da protagonista, perdida nas ruas de Porto Alegre, faz com que ela veja seus erros e se reconcilie

com a família, que a recebe de braços abertos.
d) A autora constrói uma relação intertextual, em que associa experiências da personagem, narrativas bíblicas e

o romance Alice no país das maravilhas.
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33 A partir dos conhecimentos sobre o teatro de Nelson Rodrigues, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas a seguir.

( ) A peça Vestido de Noiva é dividida em três planos: plano da realidade, plano da alucinação e plano
da memória.

( ) Do ponto de vista da construção psicológica das personagens, Nelson Rodrigues incorpora diversas
noções psicanalíticas.

( ) A unidade de tempo e espaço é seguida por Nelson Rodrigues em suas peças de maneira fiel aos
preceitos aristotélicos.

( ) Nelson Rodrigues teve como tema central de sua produção dramatúrgica as camadas mais pobres da
sociedade carioca.

( ) O epíteto de criador do “teatro agradável” foi atribuído a Nelson Rodrigues por conta do aspecto
cômico de suas peças.

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

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

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Read the text below and answer the questions 34 to 37.

Quite a few of Pixar’s movies featuring people (not
toys, cars, or emotions) deal with the concept of death.
Up thinks about how to move on from the death of a
loved one and still find adventure. Coco sings us through
preserving the memories of a loved one and their lasting
reputation. Now, Soul mixes depression, creativity, and
death to ring us out of an awful year.
Joe Gardner (Jamie Foxx) doesn’t want to give up on his
dreams. But his job at a school is uninspiring and his
mother thinks he should take the “practical” path. Just
when he’s about to get a chance to achieve one of his
dreams, he falls down a manhole and dies. BIG 2020
energy.

After escaping the Great Beyond, Joe ends up in the Great Before. It’s a place where souls are made
and learn different skills and personality bits before their journey to Earth. When they’re done, they get
a nice shiny badge and a skydiving trip to our green and blue home planet. Joe comes up with a plan
with apathetic pre-soul Number 22 (Tina Fey), who has been avoiding her own trip. After some careful
searching, the pair find a way to get Joe to Earth; but they jump and land in more trouble. In a classic
comedy of role switch, Joe’s soul ends up in a cat, and Number 22 ends up in Joe.
Foxx and Fey are both excellent comedians with great chemistry together. Foxx is perfect as a man who
is this close to his dreams, perhaps to the point where he can’t see the forest for the trees. And Tina Fey
has long played snarky characters who are a bit bored of their surroundings. But I had to pause when
the switch happens in the movie.
It has taken a long time to get a Pixar feature with primarily Black talent, including the lead character/actor,
writer/director, as well as Black women onscreen. Black viewers were frustrated with the amount of time
Black characters like Tiana (in Princess and the Frog) and Lance Sterling (in Spies in Disguise) spend
as humans in their respective movies. Writer and co-director Brian Kemp became aware of this concern
during production and hoped that viewers would be satisfied with the amount of human Joe we see; but
when Tina Fey voices the Black protagonist, I have to give the movie a bit of a side-eye.
Overall, the movie is fantastic with great moments of conflict, comedic relief from Number 22’s
human body experiences, and the cute cat Joe. But I think the switching concept would have been less
embarrassing if a Black actress voiced Number 22. Animation featuring Black characters has not
reached a place where a decision like this doesn’t spoil the movie a bit.
But as mentioned earlier, Soul is a beautiful and heartwarming film for viewers who’ve been inside
for over nine months and can relate to Number 22 being fascinated by the simple joys of pizza and fall
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weather. Its discussions of life’s true purpose come at a perfect time for people who have been
struggling with their careers and future. We’re all a bit like lost souls who are floundering in eternity.
But it’s important to be like Joe: reach out, help pull others up, and remind each other of our sparks.
They may not be what you think.
(Adapted from Gibbs, Constance (2020, December, 17). The Nerdist. SOUL Is a Nearly Perfect, Beautiful, and Heartwarming Film
Retrieved December 17, 2020 from https://nerdist.com/article/soul-heartwarming-film-review/ )

34 According to the text, choose the alternative that brings the author’s criticism about the film.

a) The author thinks that the main character should be a black woman instead of a black man.

b) In the author’s opinion, the body-switching would make sense if Number 22 were played by a man.

c) The author disapproves the fact that a white actress makes the voice of a black character.

d) For the author, despite the interesting story, the film is too depressing for 2020.

35 Choose the alternative that correctly brings the content of paragraphs 2 and 3.

a) Broad background information about the movie theme.

b) General comments on the acting.

c) A recommendation and reasons why you should watch the film.

d) Summary of the story in the film.

36 In the sentence, “Soul is a beautiful and heartwarming film for viewers who’ve been inside for over nine
months [...]”.
The passage highlighted indicates that people

a) were inside their homes for a specific period of time.

b) are still inside their homes.

c) may come back inside for more nine months

d) are not allowed to leave their homes.

37 In the sentence: “Overall, the movie is fantastic with great moments of conflict, comedic relief from
Number 22’s human body experiences, and the cute cat Joe.”.
The word “overall” could be substituted, without changing the meaning, by

a) on the whole

b) in fact

c) on the other hand

d) therefore

LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL

Lee el texto a seguir y responde las perguntas de 34 a 37.

Nunca es tarde para ahorrar, ¡sigue los consejos de un experto!

El año está por terminar, y aunque el 2020 fue muy peculiar, si uno de tus propósitos del año fue ahorrar,
¿cómo va tu alcancía? [...] Aunque para los adultos puede ser difícil adoptar el hábito del ahorro, para los
niños puede ser incluso divertido, y como muchas cosas en la vida, lo pueden aprender de manera natural.
[...] No esperes a que llegue el fin de año para hacerte el propósito de ahorrar, mejor comienza ahora con
las siguientes recomendaciones y refuerza el hábito durante 2021.

* Ahorro de poco en poco. Esta técnica es útil tanto para niños como para los adultos. Guardar el 1%
de los ingresos mensuales (o del ’domingo’ en el caso de los pequeños) parecerá que es muy poco,
pero este porcentaje puede elevarse gradualmente mes con mes hasta llegar al 10%. [...]

* Alternativas. Es importante demostrar a los niños y jóvenes que siempre hay alternativas más
económicas de igual o mejor calidad sobre algún producto o servicio que quieran adquirir. No hay
que irse por lo primero que se ve, lo mejor es tener opciones.

* Sin miedo a hablar de dinero. Tanto en los niños como en los jóvenes y los adultos el tema del dinero
suele causar miedo, pero hay que entender que es un aspecto de lo más común, así la percepción
cambia y pueden formarse consumidores inteligentes y responsables.
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* ¿Deudas “buenas” y “malas”? Resulta necesario explicarles a los más pequeños las diferencias
para que de adultos no se “den de topes”, como seguramente ya te sucedió. Una “deuda buena” es
aquella que se adquiere con el fin de obtener algún beneficio a largo plazo [...]. El experto en finanzas
personales explica también que una “deuda mala” es aquella que sólo está ligada al consumo.

Iniciarse en la cultura del ahorro y de las finanzas personales requiere de actitud y también de disciplina,
aunque también de mucho autocontrol para no gastar ese dinero destinado a un objetivo. Al principio puede
parecer un sacrificio, pero los beneficios serán muy gratos.
(Adaptado de: <https://harmonia.la/entorno/dinero/nunca-es-tarde-para-ahorrar-sigue-los-consejos-de-un-experto> Acesso em: 13
nov. 2020.)

34 De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que:

a) para los adultos es más fácil adquirir el hábito del ahorro o de tener una alcancía que para los niños.

b) es mejor que la persona empiece a ahorrar el 10% y que después de habituarse, ahorre el 1% de lo que gana.

c) las deudas son malas e impiden que se pueda cultivar el hábito del ahorro a lo largo de la vida.

d) aunque en la infancia no hayamos tenido educación financiera, podemos aprender a cualquier momento.

35 Se pueden considerar sinónimos, en el texto, los términos:

a) ahorrar – arrecaudar

b) experto – especializado

c) deudas – dudas

d) alcancía – alcance

36 Sobre la pregunta “[...] ¿cómo va tu alcancía?”, es correcto afirmar que:

a) al autor le gustaría saber cómo anda el mercado financiero en Latinoamérica.

b) al experto le interesa saber cómo hablar de educación financiera.

c) al lector se le pregunta por sus ahorros en la actualidad.

d) al lector se le pregunta sobre los propósitos para 2020.

37 Con relación a los pronombres subrayados en: “¿Deudas “buenas” y “malas”? Resulta necesario explicarles
a los más pequeños las diferencias para que de adultos no se “den de topes”, como seguramente ya te
sucedió.”, señala la opción en la cual aparece la correspondencia correcta:

a) les se refiere a los más pequeños; se está relacionado a los niños cuando crezcan; te se refiere al lector del
texto.

b) les se refiere a las deudas; se está relacionado a los adultos; te se refiere al lector del texto.

c) les está relacionado a los adultos; se hace referencia a los más pequeños; te se refiere al autor del texto.

d) les está relacionado a los adultos; se está relacionado a los adultos cuando eran niños; te se refiere al autor
del texto.

MATEMÁTICA

38 Ana emprestou uma quantia em dinheiro para seu irmão e apresentou para ele duas propostas para que
ele compensasse a valorização do dinheiro emprestado:
Proposta A: juros compostos de 2% ao mês, com devolução única do dinheiro após 3 meses, somado aos
juros.
Proposta B: juros simples de 1% ao mês, com devolução total do dinheiro em 6 meses, somado aos juros.
De acordo com essas informações, assinale a alternativa correta.

a) A diferença dos juros totais pagos, em ponto percentual, entre a proposta A e B, é de 1,208%.

b) O montante resultante da proposta A é menor que o da proposta B.

c) Se o empréstimo for de 10 mil reais na proposta A, o irmão de Ana pagará R$ 612,08 de juros.

d) O irmão de Ana pagará o mesmo valor na devolução do dinheiro, independentemente da proposta aceita.
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39 Leia o texto e analise o gráfico a seguir.

“Embora a fecundidade total (número de filhos por mulher) na América Latina e o Caribe (ALC) tenha
diminuído nos últimos 30 anos, as taxas de fecundidade na adolescência caíram apenas ligeiramente
durante esse período e continuam a ser as segundas mais altas do mundo.”

(PAHO (Pan American Health Organization). Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34493>. Acesso em: 14 de
nov. 2020.)

O gráfico apresentado mostra uma tendência nas taxas de fertilidade na adolescência no Brasil entre os
anos de 1980 e 2015. De acordo com essas informações, considere as afirmativas a seguir.

I. A média das taxas de fertilidade na adolescência entre os anos de 1980-2000 é de 81.
II. A média das taxas de fertilidade na adolescência entre os anos de 2000-2005 é o dobro da taxa entre

os anos de 2005-2010.
III. A média das taxas de fertilidade na adolescência entre os anos de 2000-2010 é de 75,9, o que significa

que foram registrados 759 nascimentos para cada 10 mil adolescentes neste período.
IV. A taxa de fertilidade na adolescência, de 1990-1995, representa que foram registrados 800 nascimen-

tos para cada 100 mil adolescentes neste período.

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.

40 A figura a seguir apresenta uma caixa em formato de prisma que comporta uma determinada quantidade
de líquido, destacada em cinza. Suponha que ela esteja apoiada em uma base plana. Dessa forma, o
volume do líquido pode ser calculado a partir das dimensões que são apresentadas na figura.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o volume ocupado pelo líquido.

a) 18x3 + 18x2 − 4x

b) 18x3 + 18x2 + 4x

c) 18x3 − 6x2 + 4x

d) 18x3 − 6x2 − 4x
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41 Os números a seguir formam uma progressão geométrica nos números complexos.

1, 2i, -4, -8i, 16, 32i

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o décimo termo desta progressão.

a) -256 b) 256i c) -512 d) 512i

42 O Tangram é um quebra-cabeça chinês que contém sete peças, chamadas de “tans”. Acredita-se que o
jogo surgiu na China e chegou à Europa no começo do século XIX. Na China antiga, o Tangram era um dos
mais famosos “testes” utilizados para estudar a inteligência humana. A partir de suas peças é possível
usar a criatividade e criar diferentes figuras relacionadas ao cotidiano.

Considere que a figura apresentada tenha sido montada a partir de peças do Tangram cujo desenho imita
o formato de um peixe e está representada em um plano cartesiano. Sabe-se que a soma e a junção de
todas as peças formam um quadrado Q de lado r e que, na figura disposta no plano cartesiano:

* B=(0,2), D=(2,2).

* D é ponto médio de EF.

* ABD tem 1/4 da área de Q.

* ABD é isósceles e retângulo, semelhante à CBD.

* FHEG é um quadrado e tem 1/8 da área de Q.

* JFH é isósceles, semelhante à KEG e JFH tem 1/16 da área de Q.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a equação da reta que passa pelos pontos J e G.

a) y =
15− 4x

2

b) y =
13− 4x

2

c) y = 7− 2x

d) y = 6− 2x

QUÍMICA

43 Considerando as cadeias carbônicas e as regras de nomenclatura de compostos orgânicos, atribua V
(verdadeiro) e F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A molécula de 2,2-dimetil 4-metil pentano possui dois carbonos quaternários.

( ) A molécula alifática com fórmula molecular igual a C16H32 consiste em um alceno.

( ) A molécula de but-1-ino apresenta cadeia carbônica cíclica, ramificada e saturada.

( ) A molécula do ciclo penteno apresenta dois carbonos primários e três secundários.

( ) A molécula de 3,3-dimetil but-1-eno apresenta doze átomos de hidrogênio.

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

a) V, V, F, F, V. b) V, F, V, V, F. c) F, V, F, F, V. d) F, F, V, V, F.
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44 Sobre isomeria, funções e reações orgânicas, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

(I) (A) Com a oxidação, forma aldeído.

(II) (B) Contém a função orgânica aldeído.

(III) (C) Apresenta tautomeria com o etanal.

(IV) (D) Classificado como amida primária.

(V) (E) Considerado um aminoácido.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

45 As vitaminas A e C possuem ação antioxidante e são importantes para o sistema imunológico auxiliando
nos processos de cura de doenças. A vitamina A atua no funcionamento e na proteção do sistema visual
e a vitamina C fortalece o sistema imune. A alimentação, que deve ser saudável e variada, é a maneira de
garantir a ingestão dessas vitaminas. As figuras a seguir apresentam as fórmulas estruturais de ambas
vitaminas com seus respectivos valores de ponto de fusão (PF).

Vitamina A; ponto de fusão (PF) = 62 ◦C

Vitamina C; ponto de fusão (PF) = 192 ◦C

Sobre essas moléculas e com base nos conhecimentos sobre propriedades dos compostos orgânicos,
assinale a alternativa correta.

a) A presença de vários grupos -OH na molécula da vitamina C favorece a formação de ligações de hidrogênio
entre as moléculas dessa substância, logo maior ponto de fusão.

b) A molécula da vitamina C é classificada como apolar e, com isso, tem menor interação com a água, tornando
mais difícil a solubilidade dessa substância neste solvente.

c) A molécula de vitamina A é classificada como polar e hidrossolúvel. Essas propriedades fazem com que essa
substância tenha menor ponto de fusão.

d) A presença de um heteroátomo na estrutura da molécula da vitamina A facilita a maior interação entre as
moléculas dessa substância, facilitando sua excreção na urina.
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46 Um determinado elemento químico pode sofrer desintegração pela sucessiva emissão de partículas α
e β. Ao longo dos anos, com o estudo dessas desintegrações, foi possível sua aplicação na medicina,
principalmente para o diagnóstico e o tratamento do câncer.
As equações a seguir representam as etapas de desintegração radioativa de um elemento representado
por T.

226T→ α + X
X→ β + 87V

Com base nas equações e nos conhecimentos sobre radioatividade, considere as afirmativas a seguir.

I. O elemento X apresenta número de massa igual a 222.

II. O elemento T apresenta número atômico igual a 87.

III. O elemento V apesenta número de massa igual a 222.

IV. O elemento X apresenta número atômico igual a 88.

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.

47 O 2-nitropropano está presente no cigarro e é útil como solvente na indústria para o preparo de tintas,
vernizes e colas, além de participar em reações de síntese de fármacos. A exposição do ser humano a
essa substância pode causar danos hepatotóxicos.
A obtenção do 2-nitropropano em laboratório se dá a partir da reação entre o propano e o ácido nítrico
concentrado e a quente, cuja reação é representada pela equação química a seguir.

A reação orgânica envolvida na obtenção do 2-nitropropano é classificada como uma reação de

a) adição

b) eliminação

c) redução

d) substituição

SOCIOLOGIA

48 A Sociologia surgiu no contexto de formação da sociedade industrial.
Considerando esse contexto e a relação entre Sociologia e sociedade industrial, assinale a alternativa
correta.

a) A industrialização e a urbanização produziram um mundo no qual as incertezas da sociedade tradicional foram
solucionadas com as novas organizações, como a empresa capitalista, e a sociologia contribuía, naquele
contexto, para a conservação da ordem social em crise.

b) A industrialização e o correspondente processo de urbanização produziram colapso na estrutura social da
época e criaram as incertezas que demandaram a formação de um conhecimento científico sobre o mundo
social.

c) A Sociologia surgiu em um contexto de fortes resistências contra o desenvolvimento do conhecimento científico
nas diferentes áreas disciplinares e, por isso, tardou para se constituir como disciplina escolar.

d) Os precursores da Sociologia compartilhavam o otimismo com as possiblidades de uma sociedade mais justa
e igualitária diante das inovações introduzidas pela industrialização e pela urbanização.
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49 Os clássicos da Sociologia produziram diferentes teorias e conceitos para o conhecimento do mundo
social.
Sobre os pensadores da sociologia clássica, considere as afirmativas a seguir.

I. Para Durkheim, a sociedade é a composição de instituições sociais que desempenham funções es-
pecíficas e em cooperação com as demais, visando à boa organização do todo social.

II. Para Marx, a crítica social é o motor da história, isto é, produz as transformações de um tipo para
outro de organização social e, desse modo, um movimento revolucionário depende das ideias que o
movem.

III. Para Weber, toda relação social se constitui em formas de dominação e, mesmo havendo um sentido
mutuamente orientado, inexiste o pressuposto de interesse comum entre as partes envolvidas na
relação.

IV. Para Durkheim, no funcionamento normal da sociedade, a coercitividade das normas sociais não é
sentida pelos indivíduos porque eles internalizam essas normas por meio da socialização.

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.

50 A estrutura social pode ser compreendida por meio da teoria da estratificação social de Max Weber.
Considerando a concepção weberiana de estratificação social, assinale a alternativa correta.

a) A estratificação social é composta por três dimensões, sendo elas a econômica, a social e a política.

b) A estratificação social é determinada pela ordem econômica de uma sociedade e varia com o modo de produ-
ção.

c) Estratificação social é o conceito que explica a probabilidade de um mandante encontrar a obediência dos
dominados.

d) Economia, cultura e política compõem um sistema unificado de determinação da estratificação social.
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