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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.



UNICENTRO – PAC II - 2019

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.

1 / 25



TEMA 1 _____________________________________________________________________________________

Leia o texto e observe a imagem a seguir.

Monumentos históricos, bustos, estátuas, o que eles representam?

As cidades, principalmente as grandes, são repletas de estátuas, bustos e outros monumentos que repre-
sentam o passado. Tem gente muito apressada que esbarra nesses objetos todos os dias e nem se dá
conta de eles que estão ali. Em compensação, há aqueles que param, olham, leem as placas. Os curiosos,
que andam pela cidade perguntando para que servem as estátuas e os bustos, certamente não acreditam
que quem construiu esses monumentos estava preocupado em fazer poleiros para passarinhos. Será que
a função de tais objetos é, então, decorar a cidade? Por um lado, sim, eles servem para decorar a cidade.
Porém, existem outros sentidos, outras ideias que motivaram suas construções. Uma das ideias que leva
à construção e preservação dos monumentos é conservar a memória. É garantir a lembrança da vida da
cidade em outros tempos, comemorar personagens e acontecimentos, celebrar o passado. Os curiosos
mais atentos podem perguntar ainda quem são esses personagens e acontecimentos representados. Ler
as placas dos pedestais é um caminho para descobrir de quem se trata, mas só isso não é suficiente.
(Disponível em <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/monumento-historico-bustos-estatuas-o-que-eles-re
presentam/24231>. Acesso em: 30 out. 2020 (Adaptado)).

(Disponível em: <https://pixabay.com/pt/images/search/cristo/>. Acesso em: 2 nov. 2020.)

Perceber a cidade é notar que, em diversas formas, há uma instalação para homenagear alguém, comemorar
um evento ou simbolizar algo, espaços esses que merecem ser preservados e visitados pelos cidadãos. Com
base no texto, elabore um texto dissertativo-argumentativo defendendo a sua posição quanto à importância
dos monumentos para a perpetuação da história.
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TEMA 2 _____________________________________________________________________________________

Leia os textos a seguir.

Texto I
“O princípio de que os fins justificam os meios é, na ética individualista, considerado a negação de toda
moral. Na ética coletivista torna-se necessariamente a regra suprema”.

Friedrich August von Hayek

(Disponível em <https://www.institutoliberal.org.br/frases/frase-dia-115/>. Acesso em: 31 out. 2020.)

Texto II
“Às vezes os fins justificam os meios”, disse Roberto Carlos em São José do Rio Preto (SP), em apoio à
greve dos caminhoneiros. Embora tenha participado, nos últimos anos, de debates como o das biografias
não autorizadas, é raro o cantor manifestar opiniões políticas. “As causas que eles estão reivindicando com
certeza não são causas só deles, são nossas causas. Meu abraço e meu carinho para esses nossos heróis
de todas as estradas”, concluiu antes de citar os nomes e agradecer os profissionais que trabalharam no
show.
(Disponível em: <https://www.assisramalho.com.br/2018/05/roberto-carlos-declara-apoio-aos.html>. Acesso em: 31 out. 2020 (Adap-
tado)).

Texto III

(Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com>. Acesso em: 01 nov. 2020).

Os textos apresentam posições divergentes a respeito da máxima “Os fins justificam os meios”. Partindo
desse contexto, elabore um texto dissertativo-argumentativo defendendo o seu ponto de vista quanto ao as-
sunto.
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BIOLOGIA

1 Ao analisar uma fotografia de uma parte da barreira de corais da Austrália, uma pessoa identifica a pre-
sença de peixe palhaço, anêmona, estrela do mar, lagosta, ouriço do mar, esponja e polvo.
Em relação à diversidade de filos e representantes identificados, assinale a alternativa correta.

a) 1 porífero, 1 cnidário, 1 molusco, 3 equinodermos, 1 artrópode e 1 cordado.

b) 1 porífero, 2 cnidários, 1 molusco, 2 equinodermos, 1 artrópode e 1 cordado.

c) 2 poríferos, 1 cnidário, 1 molusco, 2 equinodermos, 1 artrópode e 1 cordado.

d) 2 poríferos, 2 cnidários, 1 molusco, 1 equinodermo, 1 artrópode e 1 cordado.

2 Os primeiros tecidos que se diferenciam em um embrião de angiosperma são a protoderme, o meristema
fundamental e o procâmbio. Esses tecidos são meristemáticos, o que significa que

a) apresentam baixa capacidade de diferenciação celular.

b) apresentam baixa capacidade de embebição.

c) apresentam alta capacidade de armazenamento de nutrientes para o embrião.

d) apresentam alta capacidade de divisão celular.

3 Pesquisadores estão analisando o impacto da poluição na região de um lago próximo a uma indústria e
estão utilizando um grupo de animais como bioindicadores. O estudo evidenciou que a diminuição desse
grupo de animais ocorreu porque a poluição afetou

* a sobrevivência dos ovos porque esse grupo apresenta fecundação externa e os ovos ficam na água;

* a sobrevivência de indivíduos adultos porque a pele úmida e permeável favorece a absorção de polu-
entes nocivos ao organismo;

* a sobrevivência de indivíduos adultos porque possuem circulação simples, são heterotérmicos e são
afetados por variações da temperatura.

A partir das informações apresentadas no enunciado, assinale a alternativa que apresenta, corretamente,
o grupo de animais que foram adotados como bioindicadores nesse estudo.

a) Anfíbios.

b) Equinodermos.

c) Moluscos.

d) Peixes.

4 Quanto aos frutos presentes nas gimnospermas, assinale a alternativa correta.

a) Em relação à disposição das sementes, os frutos podem ser de dois tipos diferentes. São exemplos de frutos
do tipo drupa castanha-do-pará, feijão, ervilha, soja, girassol, arroz e milho.

b) Há frutos que possuem apêndices que aderem a pelos e penas de animais que os transportam. Tal fenômeno
é denominado de zoocoria e auxilia na fecundação das plantas.

c) O fruto é constituído por duas partes principais: o pericarpo, resultante do desenvolvimento da parede do
ovário, e as sementes, resultantes do desenvolvimento dos óvulos fecundados.

d) Os frutos carnosos são formados por duas camadas: o epicarpo e o endocarpo. Em geral, o endocarpo é a
parte que mais se desenvolve acumulando substâncias nutritivas.

5 Assim como a covid-19, muitas outras viroses também podem causar doenças severas e mesmo levar pes-
soas à morte. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, apenas exemplos de doenças causadas
por vírus.

a) Sarampo, dengue e caxumba.

b) AIDS, febre amarela e cólera.

c) Tétano, candidíase, rubéola.

d) Raiva, poliomielite e Doença de Chagas.
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6 O cladograma a seguir apresenta algumas características evolutivas dos grupos de plantas.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as características evolutivas representadas por cada
um dos números.

a) 1- Embrião retido no gametângio feminino; 2- gametângios revestidos por células estéreis; 3- vasos condutores
de seiva; 4- sementes; 5- flores e frutos.

b) 1- Gametângios revestidos por células estéreis; 2- vasos condutores de seiva; 3- embrião retido no gametângio
feminino; 4- sementes; 5- flores e frutos.

c) 1- Gametângios revestidos por células estéreis; 2- embrião retido no gametângio feminino; 3- vasos condutores
de seiva; 4- sementes; 5- flores e frutos.

d) 1- Vasos condutores de seiva; 2- gametângios revestidos por células estéreis; 3- embrião retido no gametângio
feminino; 4- sementes; 5- flores e frutos.

EDUCAÇÃO FÍSICA

7 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia do coronavírus gerou um alto nível de
estresse na população mundial, que, por diferentes motivos, tem gerado uma onda de ansiedade, cada
vez mais crescente.
Sobre os cuidados básicos com a prevenção e o tratamento do estresse, considere as afirmativas a seguir.

I. As práticas corporais realizadas com frequência auxiliam na redução dos níveis de ansiedade e no
aumento da sensação de bem-estar e da autoestima.

II. É contraindicado que as pessoas busquem informações sobre a pandemia e suas consequências,
pois existem muitas notícias falsas.

III. Reconhecer os seus principais sintomas, tais como: dores de cabeça, dores de estômago, problemas
no intestino e baixa imunidade.

IV. A ansiedade e o estresse não se relacionam com a saúde mental, pois é o cansaço físico a fonte de
sua origem.

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.

8 Existem diferentes tipos de lesões que acontecem durante a prática de atividades físicas. Dentre elas,
as mais comuns são a luxação, a entorse e a fratura, que podem ser caracterizadas, de forma elementar,
como:

a) A luxação está relacionada à ruptura de ligamentos; a entorse, com o estiramento muscular, e a fratura, com a
quebra parcial ou total de um osso.

b) A luxação está relacionada com a quebra parcial de um osso; a entorse, com a congruência muscular, e a
fratura, com a quebra total de um osso.

c) A luxação está relacionada com a ruptura de um ligamento; a entorse, com a ruptura muscular, e a fratura, com
a ruptura de um osso.

d) A luxação está relacionada com a perda da congruência articular; a entorse, com o estiramento muscular ou
ruptura de ligamentos, e a fratura, com a quebra parcial ou total de um osso.
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9 Em muitas sociedades, o corpo é colocado como principal foco da vida do ser humano, em diferentes
áreas sociais. Partindo da perspectiva da preocupação excessiva com a aparência física, relacione a
coluna da esquerda com suas respectivas especificações na coluna da direita.

(I) Corpolatria (A) Quando a pessoa nunca se satisfaz com a imagem refletida, pas-
sando a ter um transtorno associado à própria imagem do corpo.

(II) Mídia (B) Preocupação e cuidado exagerados com o próprio corpo em relação
à aparência e à beleza.

(III) Distúrbios alimentares (C) Idealização de um corpo magro, torneado e sem gordura, fora da rea-
lidade da maioria das pessoas.

(IV) Corpólatra (D) Transtornos com a própria imagem do corpo podem causar anorexia
e bulimia.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

10 A alimentação não é apenas uma fonte de nutrientes; é considerada também um fator cultural, uma iden-
tidade de um grupo, de uma pessoa. As pessoas se relacionam de diferentes formas com os alimentos,
mas suas escolhas precisam levar em consideração vários aspectos que contribuem para sua qualidade
de vida e saúde, sendo assim, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A obesidade está vinculada ao alto consumo calórico de alimentos e à falta de realização de exercícios
físicos regularmente.

( ) Gasto energético total se refere à energia gasta por uma pessoa enquanto estiver se alimentando e
acordada.

( ) Apesar de os produtos alimentícios industrializados facilitarem o dia a dia das famílias, eles podem
comprometer a saúde devido à presença de corantes e conservantes, além de seu alto índice glicê-
mico.

( ) Carboidratos, também conhecidos por lipídios, são moléculas que transportam os nutrientes lipos-
solúveis para todo o organismo.

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

a) V, V, F, F.

b) V, F, V, F.

c) F, V, F, V.

d) F, F, V, V.

11 O esporte é uma das manifestações da cultura corporal, além de representar uma função social impor-
tante na sociedade. Dentre as várias funções, podemos destacar sua inserção em diferentes contextos
sociais.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os contextos sociais em que o esporte está inserido.

a) Na cultura, na educação, no trabalho, no lazer e na promoção da saúde.

b) Na educação, na cultura, na reabilitação e na saúde.

c) Nos Jogos Olímpicos, na cultura e na área de reabilitação de lesões.

d) No trabalho, no lazer e nas olímpiadas.
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FÍSICA

12 Parar um automóvel em movimento exige uma grande quantidade de energia. Entretanto, parece ser
bastante fácil fazer isso ao pisar nos pedais de freio de um veículo. Isso ocorre devido ao Teorema de
Pascal, segundo o qual a pressão aplicada no pedal de freio é transmitida até as pastilhas de freio por um
fluido incompressível, conforme mostra a figura a seguir.

(Adaptado de: <https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-principio-pascal.htm>. Acesso em: 15 nov.
2020.)

Sobre o teorema de Pascal, assinale a alternativa correta.

a) A pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido.

b) A pressão no fluido aumenta com a distância do ponto de aplicação da pressão.

c) A pressão em todos os pontos é igual à pressão atmosférica.

d) A pressão é zero no interior dos cilindros.

13 A Primeira Lei da Termodinâmica trata do balanço energético entre a energia inicial, a energia final, a
energia fornecida e o trabalho realizado pelo sistema. Podemos enunciar a Primeira Lei da Termodinâmica
como “a quantidade de calor Q recebida pelo sistema é igual ao trabalho W realizado por ele mais a
variação da energia interna U”. A convensão de sinais afirma que, se um gás cede energia, ele entra com
sinal negativo na equação e, se recebe energia, esta entra com sinal positivo na equação.
Suponha que um gás ideal sofra um processo isotérmico, sem alterar sua massa. Nesse processo, o gás
libera uma quantidade de calor cujo módulo é de 100 J.
Sobre esse processo, considere as afirmativas a seguir.

I. A variação da energia interna no gás é nula.

II. O trabalho realizado pelo gás é 100 J.

III. O trabalho realizado pelo gás é –100 J.

IV. A variação de energia interna no gás é, em módulo, 100 J.

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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14 Uma das brincadeiras mais divertidas quando criança é o balanço nos parquinhos infantis. A brincadeira
fica mais interessante quando uma criança se senta no balanço e outra vai atrás empurrando, possibili-
tando que o balanço chegue cada vez mais alto. Isso acontece devido à ressonância.

(Adaptado de: <https://www.natumoveis.com.br/playground-de-madeiras/playground-de-tronco-balanco>. Acesso em: 15 nov. 2020.)

Sobre essa brincadeira, assinale a alternativa que descreve, corretamente, o fenômeno de ressonância.

a) A ressonância ocorre quando a amplitude do movimento de oscilação coincide com o período de rotação do
balanço.

b) A ressonância é o efeito sonoro causado pelo movimento do balanço que movimenta as moléculas de ar ao
seu redor.

c) A ressonância vai depender da intensidade da força com que a criança empurra o balanço, ou seja, de sua
energia interna.

d) A ressonância ocorre quando o intervalo de tempo para uma oscilação completa do balanço coincide com o
intervalo de tempo entre as aplicações sucessivas da força de impulso.

15 Um gás é constituído por átomos e moléculas com pouca interação entre si, sendo o estado termodinâ-
mico mais simples da matéria, que pode ser descrito pela Lei dos Gases Ideais.
Em relação à Lei dos Gases Ideais, considere as afirmativas a seguir.

I. O gás ideal é uma idealização do gás real que não podemos utilizar na prática, pois, em nenhuma
condição experimental, um gás real se comporta com um gás ideal.

II. Podemos caracterizar um estado de equilíbrio termodinâmico de um gás através das variáveis de
estado: pressão, volume e temperatura.

III. Quando conhecemos o valor de duas das variáveis de estado, podemos encontrar o valor da terceira,
pois elas estão inter-relacionadas.

IV. Quanto mais a temperatura de um gás se distanciar do seu ponto de liquefação e a sua pressão for
reduzida, mais próximo estará de um gás ideal.

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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16 A figura a seguir mostra as juntas de dilatação deixadas no assentamento de pisos cerâmicos.

(Disponível em: <https://www.fazfacil.com.br/reforma-construcao/juntas-de-dilatacao/>. Acesso em: 15 nov. 2020.)

Se esse espaço entre os elementos cerâmicos não for deixado corretamente e entre eles não for feito o
rejunte, durante o verão, em dias muito quentes, as placas cerâmicas podem aumentar sua área de super-
fície, encontrando-se umas com as outras, causando o estufamento, conforme demonstrado na figura a
seguir, levando à quebra da cerâmica.

(Disponível em: <https://guideengenharia.com.br/trincas-em-pisos-externos/>. Acesso em: 15 nov. 2020.)

Suponha que a lajota de piso seja um quadrado de lado 0,20 m, feita de um material cujo coeficiente de
dilatação superficial β é igual a 1, 6× 10−3 ◦C−1. Determine a variação de área desse quadrado quando a
temperatura vai de 27 ◦C para 40 ◦C.

a) Aproximadamente 8 mm

b) Aproximadamente 8 cm

c) Aproximadamente 4 mm

d) Aproximadamente 4 cm

17 Altura, timbre e intensidade são as qualidades fisiológicas do som e caracterizam as ondas sonoras
presentes no nosso cotidiano.
Sobre a altura do som, assinale a alternativa correta.

a) A altura está relacionada a um som fraco ou a um som mais forte, e depende da amplitude da onda sonora.

b) A altura do som depende da capacidade de audição de cada pessoa. Pessoas idosas, por exemplo, escutam a
tv mais alta.

c) A altura permite distinguir um som grave de um som agudo, e depende da frequência da onda sonora.

d) A altura é a qualidade fisiológica do som que permite distinguir sons de mesma intensidade e altura produzidos
por instrumentos diferentes.
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GEOGRAFIA

18 Observe o mapa a seguir.

(Mapa - Distribuição das cinco maiores aglomerações industriais nas mesorregiões do Paraná. Fonte: BRAVIM, 2015, p.59.)

Com base no mapa sobre as maiores aglomerações industriais no Paraná, assinale a alternativa correta.

a) O setor de fabricação de produtos minerais não metálicos é o terceiro mais importante, com aglomerações
industriais em todas as mesorregiões.

b) O setor que apresenta o maior número de aglomeração industrial é o de confecções e vestuários, concentrada
no Norte-Central e Noroeste, com algumas aglomerações em outras mesorregiões.

c) O setor de produtos alimentícios e de bebidas é a segunda maior aglomeração industrial, concentrada nas
regiões Sudeste, Sul, Sudoeste e Central do estado.

d) As aglomerações industriais estão distribuídas em diferentes regiões do estado, de acordo com os minérios
presentes no subsolo de cada mesorregião, onde essas atividades incidem.

19 Relacione as denominações de cada macrorregião brasileira, na coluna da esquerda, com seus principais
problemas ambientais na atualidade, na coluna da direita.

(I) Norte (A) Seus problemas ambientais decorrem da industrialização e urbanização em
uma dimensão espacial que extrapola as regiões metropolitanas.

(II) Nordeste (B) Os maiores impactos sociais e ambientais são causados pelo monocultivo
de soja, commodities que ocupam grandes áreas devastadas dessa região.

(III) Centro-Oeste (C) Menor região do país sofre com a expansão da mecanização agrícola, a de-
gradação e acidificação dos solos e a contaminação de seus reservatórios
de água.

(IV) Sudeste (D) Seus principais problemas ambientais e sociais estão ligados à expansão
da fronteira agropecuária na área conhecida como Arco do Desmatamento.

(V) Sul (E) Possui o único bioma exclusivamente brasileiro, mas apresenta áreas sus-
cetíveis ao processo de desertificação, provocado por eventos climáticos e
ação humana.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

d) I-E, II-D, III-B, IV-C, V-A.
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20 Sobre o setor de telecomunicações no Brasil, assinale a alternativa correta.

a) O aumento do consumo de energia elétrica e internet por conta da necessidade de as pessoas ficarem mais
tempo em casa, devido à Covid-19, causou um blecaute no Amapá, deixando 13 cidades do estado sem energia
elétrica.

b) No Brasil, a proporção de domicílios conectados à internet está próximo à dos países desenvolvidos, pois os
serviços de acesso à internet estão distribuídos pelo território brasileiro, incluindo as áreas de menor renda.

c) O que determinou a superação do déficit de conectividade foi o maior acesso à educação e a melhoria na
distribuição de riquezas no Brasil, o que possibilitou o aumento do número de usuários de internet no país.

d) Devido à pandemia da Covid-19 e à necessidade de isolamento social, aumentou a demanda do setor de
telecomunicações em todo o Brasil, gerado pelos home-offices, lives, canais de streaming de vídeo e áudio,
aulas on line.

21 Observe o mapa a seguir.

(AB’ SABER, Aziz N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.)

Com base no mapa e nos conhecimentos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, atribua V (verda-
deiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Na estruturação das paisagens, em cada domínio morfoclimático, consideram-se elementos como o
solo, a vegetação, o relevo, o clima e as condições hidrológicas.

( ) Nas faixas de transição indicadas no mapa, podem ocorrer combinações fisiográficas e ecológicas
de dois ou mais domínios morfoclimáticos.

( ) A região central, indicada no mapa com o número 2, representa os chapadões tropicais interiores
com cerrados e florestas-galeria.

( ) A área colorida em preto, indicada no mapa com o número 5, representa as coxilhas subtropicais com
pradarias mistas.

( ) Os mares de morros, indicados no mapa com o número 3, formam calhas aluviais com densas matas
de galeria ocupadas por pecuária extensiva.

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

a) V, V, V, F, F.

b) V, F, V, V, F.

c) F, V, F, V, V.

d) F, F, F, F, V.
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22 Observe os gráficos a seguir.

Gráfico 1: Área queimada no Pantanal
no primeiro semestre de 2016 a 2020.

Gráfico 2: Número de focos de calor no Pan-
tanal entre julho e setembro de 2016 a 2020.

(Elaborado pela TNC a partir de dados do INPE (área queimada) e IBGE (limite do bioma))

Com base nos gráficos e nos conhecimentos sobre as queimadas no Pantanal, considere as afirmativas a
seguir.

I. Em 2020, entre janeiro e junho, foram queimados 330 mil hectares do Pantanal, e entre julho e se-
tembro, registrados mais de 12 mil focos de calor, o que representa mais que a soma de toda a área
queimada e o número total de focos de calor no mesmo período entre 2016 e 2019.

II. As queimadas e os focos de calor registrados em 2020 foram provocados por fontes de ignição de
origem natural, comuns no Pantanal, associadas à combustão espontânea e à presença de ventos
fortes que espalham o fogo rapidamente pelo território.

III. O acúmulo de combustível composto por restos de vegetais secos, como galhos e gravetos, somado a
longos períodos de estiagem, queda da umidade relativa, altas temperaturas e ventos fortes, compõe
o quadro de riscos para a ocorrência de fogo, provocado por fontes de ignição.

IV. A sucessão de anos com poucas chuvas, vento seco e a baixa umidade do ar na Bacia do Alto Para-
guai, onde fica o Pantanal, foram fatores determinantes para a propagação dos incêndios deste ano,
provocados por fontes de ignição antrópicas.

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.

HISTÓRIA

23 De 1096 a 1270, foram formadas expedições na Europa Ocidental, as quais ficaram conhecidas como
Cruzadas.
Sobre as Cruzadas, considere as afirmativas a seguir.

I. Os supostos inimigos da cristandade a serem combatidos eram muçulmanos, eslavos pagãos, cris-
tãos considerados heréticos e não católicos.

II. O papado era contrário às Cruzadas, geralmente insufladas pelos nobres, e as considerava passíveis
de repressão pela Igreja Católica, tanto que a Guerra Santa era o conflito declarado em relação aos
que não seguiam as orientações do Papa.

III. Em 1212, houve a Cruzada das Crianças, ou seja, um “exército” de crianças marchou para atingir o
Oriente e libertar o Santo Sepulcro, mas só conseguiu chegar a Gênova; e aquelas que não morreram
foram vendidas como escravas.

IV. As Cruzadas eram legitimadas pela Igreja Católica, que concedia a seus participantes privilégios
espirituais e materiais. As indulgências, por exemplo, significavam perdão dos pecados.

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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24 Expansão Marítima é o nome do fenômeno ocorrido entre os séculos XV e XVII, quando inúmeras expedi-
ções partiram das grandes potências europeias na busca por novas rotas marítimas visando ao comércio.
Sobre o pioneirismo de Portugal na expansão marítima, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a
seguir.

( ) A boa localização geográfica de Portugal foi importante para que se lançassem ao mar, buscando
novos caminhos para o comércio.

( ) A descentralização política portuguesa, a única da Europa, acabou promovendo o empreendedorismo
individual dos portugueses pobres.

( ) O desenvolvimento de técnicas de navegação e o conhecimento náutico dos muçulmanos e chineses,
ampliado pelos genoveses e venezianos, foram adotados pelos portugueses.

( ) O catolicismo, religião oficial de Portugal, ao afirmar que o mar era o lugar de monstros e que, no
fundo do oceano, ficava o inferno, levou cristãos a participarem das navegações em nome de Deus
para pagarem seus pecados.

( ) A disponibilidade de capital, que, de início, foi reunido com apoio de mercadores estrangeiros, sobre-
tudo genoveses, possibilitou a Portugal se lançar nesta grande empreitada.

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

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

25 O Brasil deixa de ser colônia da metrópole Portugal, o que ficou conhecido como Independência do Brasil.
Sobre esse fenômeno histórico, assinale a alternativa correta.

a) A independência do Brasil tem uma grande ligação com a transferência da corte portuguesa para a colônia, em
1808. Os acontecimentos que se passaram no intervalo de tempo entre 1808 e 1822 levaram ao desgaste na
relação entre a elite brasileira com o Reino de Portugal, sobretudo a do Sudeste.

b) O primeiro acontecimento de grande repercussão na época e que teve suas consequências ligadas à Indepen-
dência do Brasil foi a Inconfidência Mineira, em especial, a atuação libertária de Tiradentes, então morto pela
Monarquia.

c) Membros da elite e escravos vislumbravam a oportunidade de dar fim às exigências impostas pelo pacto co-
lonial português. Enquanto a elite buscava maior autonomia política para a expansão de seus interesses, os
escravizados de origem africana queriam fazer cumprir os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

d) Foi um conflito entre os colonos (chamados de patriotas) e as autoridades representantes da coroa portuguesa
(chamados realistas). O conflito prolongou-se por oito anos e não foi um movimento homogêneo. Começou
quase como uma guerra religiosa liderada por sacerdotes, mas, passado pouco tempo tornou-se uma guerra
republicana.

26 Sobre a história e a cultura africana no Brasil, considere as afirmativas a seguir.

I. Quando se fala de valorizar a influência da cultura negra, deve-se lembrar de Aleijadinho, Gonçalves
Dias, Machado de Assis, Capistrano de Abreu, Cruz e Sousa e Lima Barreto e não de pessoas que
produziram uma cultura menos refinada, como Pixinguinha, João da Bahiana, Donga, Tia Ciata e
Clementina de Jesus.

II. A existência da escravidão no Brasil durante quase quatrocentos anos, além de ter constituído a base
da economia da sociedade brasileira, influenciou também sua formação cultural. A miscigenação
entre africanos, indígenas e europeus é a base da formação populacional do Brasil, por isso mesmo,
deve-se reconhecer, mas não reduzir as “influências da cultura africana no Brasil”, ao vocabulário,
comidas e religião.

III. No aspecto religioso, os africanos buscaram manter suas tradições. Porém, no Brasil, a sociedade
dominada pelos brancos impunha a adoção do catolicismo, o que levou diversos grupos de africanos
a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, processo conhecido
como sincretismo religioso.

IV. O fato de as escravas africanas terem trabalhado na cozinha dos engenhos, fazendas e casas-grandes
do campo e da cidade acabou modificando a alimentação em alguns lugares do Brasil. São exemplos
da influência culinária africana o vatapá, acarajé, pamonha, mugunzá, caruru. Foram trazidos da
África temperos, como pimentas, o leite de coco e o azeite de dendê.

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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27 A Revolução Industrial foi a transição do mundo ocidental dos camponeses, artesãos e aristocratas para
o mundo burguês, operário e capitalista, tendo como pioneira a Inglaterra.
Em relação à Revolução Industrial na Europa, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Chamou-se de Primeira Revolução Industrial quando houve avanço na produção de tecidos de algo-
dão.

( ) O sistema de fábrica impulsionou várias mudanças, contudo as cidades não estavam preparadas para
um aumento populacional, ficando, assim, grande parte dos trabalhadores fabris no campo.

( ) A Revolução Industrial não foi apenas uma revolução na indústria, pois houve o avanço na questão
sanitária, na medicina relacionada à saúde dos trabalhadores, nas leis trabalhistas e, especialmente,
na igualdade social.

( ) A Segunda Revolução Industrial compreende o período em que houve o avanço da metalurgia, sobre-
tudo a indústria do ferro e a construção de ferrovias.

( ) A energia a vapor teve papel determinante nas condições que fizeram da Inglaterra a pioneira na
criação do complexo fabril, conhecido como Revolução Industrial.

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

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

LÍNGUA PORTUGUESA

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

A cidade de São Paulo costuma ser chamada de selva de pedra por causa dos milhares de construções
verticais. Mas em meio à profusão de arranha-céus, um prédio se destaca e brilha no horizonte. Trata-
se do Circolo Italiano, nome de batismo do Edifício Itália, localizado na Avenida Ipiranga e considerado,
com seus 165 metros, o segundo mais alto da metrópole. Sem ele, que acaba de completar 55 anos e
ganhar um livro para contar sua história, a cidade não seria a mesma – perderia em grandeza e sofisti-
cação.
Fruto do esforço da comunidade italiana do pós-guerra, a construção se destaca pela arquitetura inteli-
gente. Com 46 andares e 19 elevadores, o edifício abriga escritórios de advocacia, arquitetura, contabi-
lidade, turismo, marketing e muitos outros. Fora um teatro e uma galeria de arte no térreo. A construção
foi projetada para ir muito além da funcionalidade. Antes de mais nada, o Edifício Itália é bonito. “O lugar
é um presente arquitetônico para a cidade. Foi pensado para servir a população e entrega praticidade”,
explica a arquiteta Anat Falbel, responsável pela pesquisa do livro. A construção começou em 1954 e a
inauguração aconteceu onze anos depois. O gigante nasceu como cartão-postal.
Anat conta que o charme do local está no fato de ser um empreendimento aberto a todos. Ou seja,
mesmo que você não trabalhe no prédio, há a cereja do bolo: o Terraço Itália. No topo do edifício está
o restaurante e o bar panorâmico que atraiu ninguém menos que a rainha da Inglaterra, Elisabeth II,
em 1968. Com paredes de vidro, o local propicia uma visão circular da cidade. Pela vista de encher os
olhos, o terraço atrai turistas do mundo todo. Na quarta-feira, 21 de outubro, o local estava movimen-
tado. “Temos uma média de seis pedidos de casamento por noite, aqui”, explica Freitas, o responsável
pela carta de vinhos do Terraço.
(Adaptado de: SZABATURA, Taísa. Maravilha arquitetônica, Isto É, São Paulo, nº 2650, p. 38-39, 28 out. 2020.)

28 Com base na leitura do texto, considere as afirmativas a seguir.

I. O principal objetivo do texto é resgatar o histórico de um dos ícones arquitetônicos da cidade de São
Paulo.

II. Trata-se de um texto narrativo porque se baseia em ações envolvendo narrador, enredo, personagens,
espaço e tempo.

III. Segundo a autora, o Circolo Italiano continua a ostentar o mesmo encanto que o consagrou há mais
de meio século.

IV. Caracteriza-se como o relato pessoal de um fato vivenciado pela autora do texto, 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.
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29 Sobre os recursos linguístico-semânticos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Em “o edifício abriga escritórios de advocacia, arquitetura, contabilidade, turismo, marketing e muitos
outros”, a vírgula separa os elementos de uma enumeração.

II. Em “Mas em meio à profusão de arranha-céus, um prédio se destaca”, a crase é facultativa em virtude
da presença da preposição e do artigo diante de palavra feminina.

III. Em “o charme do local está no fato de ser um empreendimento aberto a todos. Ou seja, mesmo que
você não trabalhe no prédio, há a cereja do bolo: o Terraço Itália”, a expressão em destaque introduz
uma informação adicional.

IV. Em “Trata-se do Circolo Italiano, nome de batismo do Edifício Itália”, o pronome átono oblíquo está
em posição enclítica, de acordo com a norma culta.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

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

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

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

I. Em “mesmo que você não trabalhe no prédio, há a cereja do bolo: o Terraço Itália”, o verbo “haver”,
em destaque, é impessoal e se refere a tempo passado.

II. Em “um prédio se destaca e brilha no horizonte. Trata-se do Circolo Italiano, nome de batismo do
Edifício Itália”, as palavras sublinhadas são acentuadas pela mesma razão.

III. Em “a construção se destaca pela arquitetura inteligente” e “O gigante nasceu como cartão-postal”
temos, respectivamente, uma prosopopeia e uma metáfora.

IV. Em “A cidade de São Paulo costuma ser chamada de selva de pedra por causa dos milhares de cons-
truções verticais”, a preposição “de”, em destaque, deve-se à exigência feita pelo verbo, segundo a
norma padrão.

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 trecho do poema a seguir.

Era um sonho dantesco... O tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho,

Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar do açoite...
Legiões de homens negros como a noite,

Horrendos a dançar...
[...]
E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da roda fantástica a serpente

Faz doidas espirais!
Qual num sonho dantesco as sombras voam...
Gritos, ais, maldições, preces ressoam!

E ri-se Satanás!...

(ALVES, Castro. O navio negreiro. In: Espumas flutuantes e Os escravos. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 281-282.)

Com base nos conhecimentos prévios sobre o Romantismo e na leitura do excerto acima, considere as
afirmativas a seguir.

I. A linguagem do poema está em consonância com o projeto romântico, perceptível, por exemplo, na
carga emocional que ele traz.

II. No que diz respeito à forma, “O navio negreiro” é classificado como um poema lírico, em que o
sofrimento físico e amoroso é colocado em cena.
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III. O termo “luzerna” designa os clarões que deixam ver o sangue a escorrer nos homens e mulheres
açoitados.

IV. Castro Alves compõe a chamada poesia social brasileira, em que a prática poética é colocada a ser-
viço da denúncia de mazelas sociais.

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 Com base nos conhecimentos sobre o Naturalismo, assinale a alternativa correta.
a) A emoção do romancista diante da dor de suas personagens é um elemento característico que une toda a

geração naturalista.
b) A influência do meio social, bem como fatores genéticos, são dois dos elementos fundamentais para a compo-

sição da tese que norteia as obras literárias.
c) O romance naturalista considera a influência do meio, mas ressalta a importância do livre-arbítrio na construção

do destino de suas personagens.
d) O romance naturalista idealiza as camadas populares, mostrando-as sob uma ótica positiva que nem sempre

condiz com a realidade.

33 Leia o excerto de Dom Casmurro, de Machado de Assis, a seguir.

A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la; nunca a tive igual, nem creio que a possa haver
idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem e uma loucura. Não cantava
na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía,
porque há um deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino; em casa, com os olhos
a observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe donde vinha, e por que é que eu estava tão inteiramente nele,
e várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas
causas no toro por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um
ao outro, e, quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do
nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. Quando eu via o meu
filho chupando o leite da mãe, e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não
fora nada, mas que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram
que chegasse a ser. Ficava que não sei dizer nem digo; positivamente não me lembra, e receio que
o que dissesse me saísse escuro. Escusai minúcias. Assim que, não é preciso contar a dedicação da
minha mãe e de Sancha, que também foi passar com Capitu os primeiros dias e noites. Quis rejeitar o
obséquio de Sancha; respondeu-me que eu não tinha nada com isso; também Capitu, em solteira, fora
tratá-la à Rua dos Inválidos.
– Não se lembra que o senhor foi lá vê-la?
– Lembra-me; mas Escobar...
– Eu virei jantar com vocês, e às noites sigo para Andaraí; oito dias, e está tudo passado. Bem se vê
que você é pai de primeira viagem.
– Também você – onde está a segunda?
Usávamos então estas graças em família. Hoje, que me recolhi à minha casmurrice, não sei se ainda
há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpriu o que disse; jantava conosco, e ia-se à noite. Sobre
tarde descíamos à praia ou íamos ao Passeio Público, fazendo ele os seus cálculos, eu os meus sonhos.
Eu via o meu filho médico, advogado, negociante, meti-o em várias universidades e bancos, e até aceitei
a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada, e cri que me saísse orador, e grande
orador.
(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: FTD, 1994, p. 164-165.)

Com base na leitura prévia do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, bem como do excerto acima,
considere as afirmativas a seguir.

I. Desde o começo da história, o narrador constrói a imagem de Capitu como a de uma jovem dissi-
mulada, capaz de qualquer coisa para conquistar os seus objetivos. Essa imagem é essencial para
sustentar a tese da traição.

II. Dom Casmurro e Bentinho representam dois momentos distintos do romance, tanto do ponto de vista
do tempo quanto no que diz respeito ao aspecto psicológico. A ingenuidade de Bentinho contrasta
com a frieza de Dom Casmurro.
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III. Em um desses jantares, logo após Capitu ter tido o filho, o narrador, que já vinha desconfiando da
infidelidade da esposa, flagra os amantes e então decide que vai pedir o divórcio. Antes disso, porém,
conta tudo a Sancha.

IV. Em dado momento da história, Bentinho passa a desconfiar de que Capitu o teria traído com Escobar,
o seu melhor amigo. Isso o leva a se separar da esposa, mas o amor que tem pelo filho permanece
inalterado.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

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

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

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Read the text below and answer the questions 34 to 37.
In 2017, ‘fake news’ became Collins Dictionary’s word of the year and it’s remained in the headlines
ever since. Although the phrase might appear to be a modern invention, examples of it can be found
throughout history.
From ancient Rome up to the present day, stories that are not true or are meant to be misleading have
been used to make money, change people’s views and opinions and make us question who we can trust.
Now, with the explosion of the internet and social media, it seems to be everywhere and travels faster
than at any other point in history.
Around 2000 years ago, the Roman Republic was facing a civil war between Octavian, the adopted son
of the great general Julius Caesar, and Mark Anthony, one of Caesar’s most trusted commanders. To
win the war, Octavian knew he had to have the public on his side – winning important battles helped, but
if the people didn’t like him, he would not be a successful ruler.
To get public backing, Octavian launched a ‘fake news’ war against Mark Anthony. He claimed Anthony,
who was having an affair with Cleopatra, the Egyptian Queen, didn’t respect traditional Roman values
like faithfulness and respect. Octavian also said he was unfit to hold office because he was always drunk.
Octavian got his message to the public through poetry and short, snappy slogans printed on to coins. It
was a bit like an ancient version of a politician today releasing a book or sending out a social media post.
Octavian eventually won the war and became the first Emperor of Rome, ruling for over 40 years.
The same thing happens today when a fake story is published on purpose to harm someone else.
Unfortunately, if it isn’t fact-checked and gets shared by people or organizations thinking it is true, some
of whom might have large followings, it starts to be taken seriously and the more it is shared the quicker
it spreads... unchecked.
In recent years, there has been an explosion of fake news as false stories are shared widely on social
media without being fact-checked. Cheap and portable access to the internet across the globe means
stories can spread in a matter of seconds and minutes rather than days or weeks. Many of these stories
are completely made up and can make money from advertising – the more clicks a website gets, the
more money it makes.
This often leads to clickbait, eye-catching but misleading headlines, designed to get people to click
on links. Its purpose can be to generate clicks and advertisement money, but it can also be used to
influence public opinion with headlines that appeal to our beliefs. This happened a lot during the 2016
US presidential election, where fake news about the candidates spread and could have influenced the
public on how they voted.
As fake news became more widespread, the term itself began to change. Politicians began to use the
phrase to attack news organizations they disagreed with, accusing them of being the ones who spread
fake news. By calling real news ‘fake news’, it allowed real ‘fake news’ to get more attention as people
didn’t know who to trust – very confusing!
Videos were usually an exceptionally trustworthy source of news, as they can’t be faked as easily as a
photograph or headline. However, the reliability of video sources is now under threat from
deepfakes. These are videos that use computer software and machine learning to create a digital version
of someone. Normally it’s used to put the face of a celebrity or politician on to someone else’s body.
As the technology improves, deepfakes will become more realistic and harder to notice, but many
amateur deepfakes can be spotted by unusual flickering or blurring around the face, so keep an eye
out for that if you’re suspicious about a video you’ve seen.
(Adapted from BBC Bitesize (n.d). A Brief History of Fake News BBC Bitezise. Retrieved November 23, 2020
from https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zwcgn9q)
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34 Fill in the parenthesis with T (true) or F (false) according to the text.

( ) The history of ‘fake news’ is old and can be traced back to Roman Emperor Octavian.
( ) The expression ‘fake news’ was invented (by the BBC) in 2017, when it first appeared in the headlines.
( ) The access to modern means of communication makes ‘fake news’ easier to spread worldwide.
( ) Videos may still be a reliable source of information as they are difficult to be edited.

The correct sequence, from top to bottom, is

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

35 According to the text, it is correct to say that
a) “Deepfakes” is the name of a video editing software used to produce internet content for politicians and artists.
b) The modern “Clickbait” was inspired by the Otavian strategy of printing fake messages on coins.
c) Some organizations with great number of followers are in charge of checking stories spread in social media.
d) Politicians are responsible for the increasing visibility of ‘fake news’ in recent years.

36 Consider the sentence: “Although the phrase might appear to be a modern invention, examples of it can
be found throughout history.” The word underlined introduces
a) a suggestion.
b) a logical consequence.
c) a contrasting idea.
d) a hypothetical explanation.

37 Considering the use of language in the text, choose the correct answer.
a) In “deepfakes will become more realistic and harder to notice” the suffix “-er” in “harder” means the same as

“more”.
b) The word in bold in “Its purpose can be to generate clicks and advertisement money” expresses a

recommendation or advice.
c) In “there has been an explosion of fake news as false stories are shared widely on social media” the “explosion

of fake news” happened before “false stories” are shared.
d) In “Octavian eventually won the war”, the word “eventually” can be replaced by “possibly” without change in

meaning.

38 Read the cartoon below and answer the question.

(Ifunny Memepedia (2020, November 19). Memes Catalog
https://ifunny.co/picture/we-ve-moved-a-few-things-around-travel-books-are-m5JOdhJ98?s=cl)
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Based on the cartoon, choose the alternative that brings the main purpose of the text.

a) The cartoon makes fun of the librarian’s ignorance of subjects in the books.

b) The cartoon makes fun of the impact of the pandemic on several aspects of everyday life.

c) The cartoon makes fun of the new organization of the library because it gives more importance to epidemiology.

d) The new organization of the library is a critic response to movements that deny science.

LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL

Lee el texto a seguir y responde las perguntas de 34 a 38.

Hambre y obesidad, la paradoja alimentaria en América Latina

En un momento histórico en donde la comida se ha convertido en un bien que parece ilimitado y en las
grandes ciudades hay exceso de todo tipo de alimentos, lo que ha generado que los hábitos
alimenticios hayan cambiado de manera radical teniendo un impacto directo en el desarrollo fisiológico
de las personas, la región de América Latina se debate entre la obesidad de las nuevas generaciones y la
inseguridad alimentaria de otros sectores de la sociedad. [...] Actualmente, 205 millones de personas – es
decir, casi un tercio de los habitantes de la región – viven en “condiciones de inseguridad alimentaria mode-
rada, por la incertidumbre de poder obtener alimentos y se ven obligadas a reducir la cantidad o calidad de
los alimentos que consumen”, dice el informe. Esto se traduce en que una dieta mínima saludable cuesta al
menos 3,98 dólares al día por persona, lo que representa que una persona que está debajo de la línea de
pobreza tendría que gastar 3,3 veces más en alimentos para satisfacer todas sus necesidades energéticas
y calóricas y, por lo tanto, 104 millones de personas de la región no pueden permitirse una dieta saludable.
Aunado a todo esto, “el 9% de la población regional sufre inseguridad alimentaria grave, es decir, personas
que se han quedado sin alimentos y en el peor de los casos, pasan un día o varios días sin comer”, señala
el informe. Esto es un reflejo de la desigualdad que se ha generado en el sistema económico actual, en
donde es más fácil para algunas personas acceder a un smartphone con internet incluido, que poder tener
en la mesa alimentos suficientes para eliminar el hambre y los riesgos de salud que esto conlleva. Y lo
paradójico de todo esto, es que a pesar de que hay cientos de millones de personas en riesgo alimentario,
América Latina también tiene el porcentaje más alto de obesidad y sobrepeso y lo que más preocupa, es
que el 7,5% de los menores de 5 años en la región viven con esta comorbilidad, superando el promedio
mundial que es de 5,6%. Lo que queda claro con estas cifras, es que el problema sigue siendo de orden
económico y por la grave desigualdad que se ha generado y no por la falta de alimentos, como sucedía en
otras etapas de la historia. Es decir, actualmente la comida se desperdicia, pero esta abundancia no se
traduce en un mayor acceso a ella para las personas que menos recursos tienen.
[...] En esta paradoja alimentaria nos estamos moviendo.
(Adaptado de: «https://www.reeditor.com/columna/24194/22/politica/internacional/hambre/obesidad/paradoja/alimentaria/america/latina»
Acesso em: 12 nov. 2020.)

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

a) El promedio de niños obesos en Latinoamérica es más bajo que el promedio mundial.

b) Es contradictorio que en el mismo continente coexistan la falta y el exceso de comida.

c) El 9% de la población regional sufre con la falta de seguridad sanitaria de los alimentos.

d) La falta de alimentos es la principal causa del hambre en Latinoamérica.

35 Cuando utilizamos el pretérito perfecto en español, lo hacemos cuando queremos situar en el pasado la
acción, el proceso o el estado expresados por el verbo.
Señala la forma verbal que está en pretérito perfecto y que está en un momento anterior al presente en un
lapso no concluido:

a) hay

b) sigue

c) sucedía

d) ha demostrado
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36 La tilde diacrítica aparece en:

a) día

b) región

c) más

d) está

37 Entre los sustantivos subrayados hay uno que es femenino, señálalo.

a) [...] eliminar el hambre y los riesgos de salud que esto conlleva.

b) [...] teniendo un impacto directo en el desarrollo fisiológico de las personas [...].

c) [...] América Latina también tiene el porcentaje más alto de obesidad y sobrepeso [...].

d) [...] es que el problema sigue siendo de orden económico [...].

38 Según las informaciones del texto, es correcto afirmar que:

a) en las grandes ciudades de Latinoamérica hay escasez de alimentos actualmente.

b) los hábitos alimenticios son los mismos de siempre en Latinoamérica y la obesidad también.

c) más de cien millones de personas comen mal y poco en Latinoamérica en los días de hoy.

d) la paradoja alimentaria consiste en que la gente tiene más acceso a la comida, pero se alimenta mal.

MATEMÁTICA

39 A rosa dos ventos é uma imagem totalmente simétrica que representa os quatro pontos cardeais e seus
intermediários. Ela corresponde à volta completa do horizonte e surgiu da necessidade de indicar exa-
tamente um sentido que nem mesmo os pontos intermediários determinariam. A utilização de rosas dos
ventos é extremamente comum em todos os sistemas de navegação antigos e atuais. Seu desenho em
forma de estrela tem a finalidade única de facilitar a visualização com o balanço da embarcação, portanto
os quatro pontos cardeais principais são os mais fáceis de ser notados. Considera-se o norte (N); o leste
(E); o sul (S) e o oeste (W).
Na figura a seguir, os pontos N, E, S e W são as extremidades da estrela e formam um quadrado de lado
7 cm, representado pelos segmentos tracejados. Já o quadrado ABCD, tem área 2 cm2 e AD é paralelo à
NE.

A partir dessas informações, assinale a alternativa que corresponde à área ocupada pela figura estrelar e
poligonal NBEDSCWA.

a) 14 cm2 b) 16 cm2 c) 18 cm2 d) 20 cm2

40 Pretende-se preencher uma caixa em formato de prisma retangular, com dimensões internas de 20x12x16
(em cm), com bolas de gude (esféricas) de raio 1 cm. Considere que as esferas ocupem o melhor espaço
possível da caixa, de forma que ela seja completada com o maior número de esferas, sem ser danificada,
e despreze as espessuras dos materiais de que são produzidas as bolas e a caixa.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a soma dos volumes de todas as bolas de gude que
cabem nessa caixa.

a) 120π b) 360π c) 480π d) 640π
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41 O determinante de uma matriz, dentre muitas aplicações na matemática, serve para analisar a possibili-
dade de solução de um sistema linear. Considere o seguinte sistema linear: 2x− y + z = 0

x+ 3y + 2z = 3
−x+ y + z = 3

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o determinante da matriz associada ao sistema linear
apresentado seguido de sua solução (x, y, z).

a) D = 9, S = (−1, 0, 2)

b) D = 6, S = (−1, 1, 1)

c) D = 3, S = (1, 1,−1)

d) D = 3, S = (−1, 1, 3)

42 Uma empresária dispõe de uma quantidade n de funcionários em sua empresa e precisava compor uma
equipe de três funcionários para representá-la em um evento na cidade. Ao calcular o número de equipes
que poderia compor, sem importar a ordem da composição, obteve 35 como resultado.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a quantidade n de funcionários da empresa.

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

43 Os grupos sanguíneos foram descobertos no início do século XX, quando o cientista austríaco Karl
Landsteiner se dedicou a comprovar que havia diferenças no sangue de diversos indivíduos. O Sistema
ABO foi o primeiro dos grupos sanguíneos descobertos. Este sistema se caracteriza pela presença ou
ausência de dois antígenos (A e B) e é dividido em quatro grupos principais: O, A, B, AB.
O quadro 1 mostra a distribuição média, em porcentagem, da população brasileira de acordo com os qua-
tro grupos sanguíneos. O Quadro 2 apresenta os resultados das possibilidades equiprováveis de tipo
sanguíneo de um indivíduo a partir dos grupos sanguíneos de seus pais biológicos.

A partir dessas informações, assinale a alternativa correta.

a) A probabilidade de um cidadão brasileiro, escolhido ao acaso, ser do grupo sanguíneo tipos A ou B é de 55%.

b) A probabilidade de um cidadão brasileiro, escolhido ao acaso, ser do grupo sanguíneo tipo B é de 13%.

c) A probabilidade de um filho possuir tipo sanguíneo AB, cujos pais biológicos são dos grupos sanguíneos A e
O, é de 0%.

d) A probabilidade de um filho possuir tipo sanguíneo AB, cujos pais biológicos são dos grupos sanguíneos A e
B, é de 75%.
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44 O Binômio de Newton é qualquer binômio elevado a um número n em que n é um número natural. Graças
aos estudos do físico Isaac Newton sobre as potências de binômios, foi possível verificar regularidades
que facilitam a representação do polinômio gerado a partir da potência de um binômio. Newton percebeu
uma relação entre os coeficientes de cada um dos termos e a combinação, o que permitiu o cálculo de
uma potência de um binômio de forma mais direta a partir da seguinte fórmula:

(a+ b)n =
(
n
0

)
anb0 +

(
n
1

)
an−1b1 +

(
n
2

)
an−2b2 + ...+

(
n

n−1

)
a1bn−1 +

(
n
n

)
a0bn

em que

(
n
k

)
=

n!

k!(n− k)!

e k + 1 indica a ordem de cada um dos termos resultantes do desenvolvimento do binômio de potência n.

Considere um dos termos 70a4b4 resultante do desenvolvimento de (a+ b)n. A partir dessas informações,
é correto afirmar que o binômio original e o valor de k são:

a) (a+ b)7; k = 4.

b) (a+ b)7; k = 5.

c) (a+ b)8; k = 4.

d) (a+ b)8; k = 5.

QUÍMICA

45 Os dados apresentados no quadro a seguir referem-se à massa de um sal DX que se dissolve em 100 g
de água a diferentes temperaturas.

Temperatura (◦C) Massa de DX (g)/100 g de água
0 13

10 21
20 29
30 37

Com base nas informações contidas no quadro, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A dissolução de 15 g de soluto DX em 100 mL de água, a 20 ◦C, produz uma solução saturada.

( ) A solubilidade do soluto DX em 100 g de água diminui com o aumento da temperatura.

( ) Ao se resfriar uma solução saturada, de 30 para 10 ◦C, a massa de sólido que precipita será de 16 g.

( ) Ao se adicionar 10 g de DX em 50 g de água a 10 ◦C, haverá a formação de uma solução insaturada.

( ) Para cada aumento unitário da temperatura, a massa de sal que se dissolve em 100 g de água aumenta
em 0,8 g.

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, V, V. d) F, F, V, V, V.

46 A placa de um metal, representado por M, é colocada numa solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4),
de concentração 2 mol L−1. Essa solução tem coloração azul devido aos íons Cu2+ nela presentes. Com
o passar do tempo, observa-se o descoramento da solução de sulfato de cobre e o ganho de massa na
placa metálica. O potencial padrão desta célula galvânica formada é de +1,10V, sendo o potencial padrão
de redução da semirreação do cobre (Cu2+ + 2e−→ Cu(s)) igual a -0,340V.
Em relação ao texto, aos conceitos de potencial padrão e célula galvânica, assinale a alternativa correta.

a) A semirreação de oxidação do metal M tem potencial padrão de 1,44V.

b) O cobre metálico atua como agente oxidante, reduzindo o metal M.

c) O cátion do metal cobre é mais oxidante que o cátion do metal M.

d) Nessa célula, o metal M constitui o cátodo e o cátion Cu2+ o ânodo.
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47 O quadro a seguir fornece os dados de concentração em função do tempo para a reação de decomposição
de um reagente em meio aquoso.

Concentração (mol L−1) 3,0 2,2 1,5 1,0 0,70
Tempo (min) 0 2 4 6 8

Com base no quadro e nos conhecimentos sobre cinética, assinale a alternativa que apresenta, corre-
tamente, a velocidade média de decomposição do reagente, em mol L−1 min−1, no intervalo de 4 a 6
minutos.

a) 0,20 b) 0,25 c) 0,50 d) 2,0

48 O rótulo de um picolé a base de leite indica que há 60 mg de cálcio. Considerando que o cálcio esteja
na forma de Ca2+ e que não sofra reações paralelas, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o
número de íons de cálcio presentes no picolé.
Dados: Ca = 40; número de Avogadro = 6,0 × 1023

a) 1,5 × 1020 b) 2,4 × 1024 c) 3,6 × 1022 d) 9,0 × 1020

49 Os ácidos fracos ionizam-se pouco em água, estando os íons em equilíbrio com as moléculas não io-
nizadas. Esses ácidos têm sua força expressa pela constante de dissociação ácida, de valor numérico
inferior a 1. Como exemplo de um ácido fraco tem-se o ácido acético, principal componente do vinagre e
responsável por seu sabor azedo. Em meio aquoso, o ácido acético estabelece o equilíbrio iônico a seguir.

CH3COOH(aq) 
 H+
(aq) + CH3COO−

(aq)

Em relação ao enunciado e supondo que a concentração de CH3COO−
(aq) foi determinada como sendo

0,0010 mol L−1, considere as afirmativas a seguir.

I. A adição do sal solúvel de acetato de sódio (CH3COONa) dificulta a ionização do ácido fraco.

II. Ao se estabelecer o equilíbrio, a solução apresenta valor de pH igual a 3,0, sendo o meio ácido.

III. A constante de equilíbrio varia com a adição do sal solúvel de acetato de sódio (CH3COONa).

IV. A adição de um ácido forte favorecerá a ionização do ácido acético produzindo mais íons H+.

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 Para algumas reações termoquímicas, torna-se impossível determinar experimentalmente o calor de re-
ação (∆H). Alternativamente, ele pode ser calculado de forma indireta, por meio de uma série de etapas
envolvendo reações intermediárias que tenham valores de ∆H conhecidos.
A reação química genérica representada por 2A + 1

2
O2 → D foi obtida em três etapas e o calor envolvido

nessa transformação pode ser calculado considerando-se as equações termoquímicas a seguir.

A + O2 → 3B ∆H1 = -93,0 Kcal mol−1

2B + 1
2O2 → C ∆H2 = -58,0 Kcal mol−1

D + 3O2 → 3C ∆H3 = -328 Kcal mol−1

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o valor do
calor de reação, em Kcal mol−1, e o tipo de reação para a equação 2A + 1

2
O2 → D.

a) -32; exotérmica.

b) +177; endotérmica.

c) -479; exotérmica.

d) -572; endotérmica.
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TABELA PERIÓDICA
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