


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
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 I - 2020

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 / 24



TEMA 1 _____________________________________________________________________________________

Leia os textos a seguir.

Um gato que vive nas ruas de Wellington, capital da Nova Zelândia, concorre ao prêmio de cidadão do
ano com importantes personalidades neozelandesas. Mittens (ou “luvinhas”, em português) é um bichano
angorá, de dez anos. Ele é um gato comunitário, ou seja, apesar de não ter um tutor fixo, é cuidado pelos
moradores locais. Simpático, Mittens interage com todos e, sem fazer cerimônia, entra, dorme e come em
lojas, cafés, casas, universidades e até em igrejas.
(Adaptado de: HALDAR, Sílvia. Gato concorre a prêmio de cidadão do ano na Nova Zelândia. Folha de Londrina, Londrina, 23 de
outubro de 2012, p. 9).

Todos os dias, o cãozinho vira-lata Pipo mal segura a ansiedade ao ouvir o som do ônibus escolar se apro-
ximar de sua casa. Assim que as portas do veículo se abrem, o animal corre e, em um só pulo, ganha o
colo do menino Henrique, de seis anos. De carona na cadeira de rodas do garoto, que tem paralisia ce-
rebral, os dois são guiados de volta à casa pela mãe, Marilaine Muraro, em Almirante Tamandaré, Região
Metropolitana de Curitiba.
(Disponível em: <https://gazetadopovo.com.br/viver-bem/animal/cachorro-vira-lata-melhor-amigo-de-menino-com-paralisia-cerebral/>.
Acesso em: 30 de out. 2020 – Adaptado).

Os textos acima demonstram o vínculo afetivo existente entre humanos e animais. Com base nas reportagens,
redija um texto narrativo enfocando a convivência, a amizade e o companheirismo entre uma criança e seu
animal de estimação, fazendo os necessários entrelaçamentos de personagens, conflito, tempo e espaço.

TEMA 2 _____________________________________________________________________________________

Leia o texto a seguir.

Sabedoria de tartaruga

No mundo real, o mais forte e o mais rápido sempre vencem o mais fraco. No mundo das fábulas e lendas
nem sempre isso é verdade. A inteligência e a esperteza do mais fraco podem vencer tranquilamente a
força bruta. Na história “O Jabuti e o Veado-Catingueiro”, por exemplo, o veado se achava o cara mais
rápido e esperto do pedaço. Vivia caçoando do jabuti, considerado o grande lerdo da floresta. Para se
vangloriar de sua força e agilidade, propõe uma corrida ao jabuti, que aceita mesmo sabendo da previsível
derrota. Matutando uma saída, o jabuti conversa com outras dezenas de sua espécie e elabora um plano.
Cada jabuti deve ficar espalhado ao longo do trajeto da corrida. A jogada está em pensar que se trata do
mesmo jabuti que, toda vez que é ultrapassado, reaparece logo em seguida na dianteira até a linha de
chegada.
(Adaptado de: LOSNAK, Marcos. Sabedoria de tartaruga. 2018. Disponível em: www.folhadelondrina.com.br. Acesso em: 30 out.
2020.)

A partir da leitura do texto apresentado, redija um texto narrativo desenvolvendo em seu enredo ações que
demonstrem que a esperteza e a perseverança podem se sobrepor à força e à sabedoria.

Programa de Avaliação Continuada 2020 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



BIOLOGIA

1 A figura a seguir ilustra uma fase da mitose.

Em relação à imagem, considere as afirmativas a seguir.

I. Drogas como a colchicina podem interromper a mitose na fase apresentada na figura.

II. As cromátides-irmãs se separam e migram para polos opostos da célula.

III. Os cromossomos se alinham na região mediana da célula; tal organização denomina-se placa equa-
torial.

IV. Os cinetócoros são capturados por microtúbulos e cada cromátide-irmã volta-se para um polo oposto
da célula.

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.

2 Os estudos avançados das células têm permitido conhecer os processos de algumas doenças humanas.
Dois exemplos de doenças conhecidas relacionadas à digestão intracelular são: a Silicose, que é uma
doença que ocorre quando não há digestão intracelular de partículas de sílica inaladas pelo homem, e
a Tay-Sachs, que é uma doença hereditária em que há uma deficiência na digestão de uma substância
celular que precisa ser constantemente reciclada.
Em relação ao enunciado, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a organela que está direta-
mente relacionada a essas doenças.

a) Complexo de Golgi

b) Lisossomos

c) Mitocôndrias

d) Peroxissomos

3 Peixes, cenoura e fígado são exemplos de alimentos considerados ricos em uma determinada vitamina.
Entretanto, sabe-se que o que esses alimentos possuem é o precursor dessa vitamina, que, ao ser absor-
vido no intestino, sofre ação enzimática para dar origem à vitamina.
A deficiência dessa vitamina no corpo é um dos fatores que causa

a) cegueira noturna.

b) esterilidade masculina.

c) hemorragias.

d) osteoporose.
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4 Répteis, aves e mamíferos apresentam quatro anexos embrionários com diferentes funções. Relacione o
anexo embrionário, na coluna da esquerda, com sua respectiva característica e/ou função, na coluna da
direita.

(I) Saco vitelínico (A) Membrana que envolve todo o embrião e os demais anexos em-
brionários.

(II) Alantoide (B) Participa das trocas gasosas e armazena excretas nitrogena-
das do embrião.

(III) Âmnio (C) Anexo mais desenvolvido em répteis e aves, papel na nutrição
do embrião.

(IV) Cório (D) Bolsa membranosa que envolve todo o embrião e o mantém em
um ambiente líquido.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

5 Leia o texto a seguir.

Descritas inicialmente nos anos de 1920, as micróglias são um tipo de células da glia que têm função
de identificar problemas e transportar neurônios mortos.
(Adaptado de: <https://www.wired.com/story/the-tiny-brain-cells-that-connect-our-mental-and-physical-health/>. Último acesso em:
09 nov. 2020).

Além da micróglia, outros três tipos celulares compõem o grupo das células da glia. Assinale a alternativa
que apresenta, corretamente, essas outras três células.

a) Astrócitos, oligodendritos e células de Schwann.

b) Axônios, dendritos e neurônios.

c) Condroblastos, condrócitos e pericôndrio.

d) Fibroblasto, plasmócitos e células mesenquimatosas.

6 Na figura a seguir, são apresentadas cariótipos de duas pessoas.

Após a análise dos dois cariótipos, assinale a alternativa correta.

a) O cariótipo I representa uma pessoa do sexo feminino com síndrome de Patau. O cariótipo II representa uma
pessoa do sexo masculino com síndrome de Klinefelter.

b) O cariótipo I representa uma pessoa do sexo masculino com síndrome de Edwards. O cariótipo II representa
uma pessoa do sexo feminino com síndrome de Turner.

c) O cariótipo I representa uma pessoa do sexo feminino com síndrome de Turner. O cariótipo II representa uma
pessoa do sexo masculino com síndrome de Klinefelter.

d) O cariótipo I representa uma pessoa do sexo feminino com síndrome de Turner. O cariótipo II representa uma
pessoa do sexo masculino com síndrome de Patau.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

7 Considerando que a corpolatria é influenciada pela forma como os corpos são compreendidos, percebidos
e vividos pelos indivíduos em determinada realidade, considere as afirmativas a seguir.

I. A corpolatria tem relação direta com uma obsessão pelo próprio corpo e pode causar distúrbios
alimentares e doenças psicológicas.

II. As condições financeiras influenciam diretamente na preocupação extrema com o corpo.
III. A mídia e a indústria da beleza têm grande influência nos padrões comportamentais vinculados ao

modelo de corpo ideal.
IV. O culto excessivo ao corpo mostra a satisfação dos indivíduos com seu próprio corpo e com sua

saúde.

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 Partindo da ideia de que, na vida moderna, os indivíduos têm bem menos tempo para cuidar de suas
próprias refeições de forma equilibrada, balanceada e nutritiva, estudos apontam a importância de se co-
nhecer a base nutricional e a quantidade ideal dos alimentos para que, dentro ou fora de suas casas,
possam fazer escolhas conscientes para uma alimentação saudável.
Em relação à classificação dos alimentos baseada na extensão e no propósito do processamento indus-
trial, assinale a alternativa correta.

a) Alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados.

b) Alimentos low carb, glicêmicos, in natura e baixa caloria.

c) Alimentos cetogênicos, proteicos, altamente glicêmicos e processados.

d) Alimentos gordurosos, saudáveis, cetogênicos e nutritivos ultraprocessados.

9 De acordo com as diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, relacione a coluna da
esquerda com as informações apresentadas na coluna da direita.

(I) Esporte (A) Cabo de guerra, amarelinha e gamão
(II) Ritmo e Expressão corporal (B) Taekwondo, boxe e esgrima
(III) Jogos (C) Mímica e brincadeira cantada
(IV) Lutas (D) Triatlo, nado sincronizado, badminton

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

10 Podemos observar, através dos meios de comunicação, que o estresse tem apresentado índices cada vez
mais elevados na vida das pessoas e atingido diferentes faixas etárias, cada vez mais novas. Suas causas
e consequências têm sido amplamente estudadas pela ciência.
A esse respeito, atribua atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) As consequências do estresse vão de dores em diferentes partes do corpo a náuseas e úlceras.

( ) No dia a dia, o estresse está se tornando cada vez mais crônico, entretanto sem qualquer risco para
a saúde e a qualidade de vida das pessoas.

( ) O estresse é uma reação fisiológica que nos coloca em estado de alerta quando estamos vivenciando
situações de perigo, ocasionando alterações no organismo.

( ) Apesar da frequência cardíaca variar em situações de estresse, isso não ocorre em indivíduos em
repouso e atividades habituais.

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.
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11 A coluna vertebral é responsável pela comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico, ma-
nutenção de nossa posição bípede e coordenação dos movimentos entre os membros superiores e infe-
riores. Comportamentos posturais inadequados podem gerar tensões, dores e desgastes nas diferentes
partes da coluna vertebral.
Sendo assim, assinale a alternativa correta em relação aos problemas que podem ocorrer com a coluna
vertebral.

a) Carregar peso excessivo, manter uma postura inadequada no cotidiano e praticar exercícios físicos de forma
incorreta são algumas das situações que podem gerar doenças na coluna vertebral.

b) Os problemas na coluna vertebral podem ser evitados por meio de uma alimentação adequada.

c) Tanto a hiperlordose quanto a hirpercifose são problemas na coluna vertebral na região lombar, causados pelo
uso incorreto de aparelhos eletrônicos.

d) A escoliose não ocorre de forma congênita; tem origem neuromuscular, pois os problemas posturais são espe-
cíficos desse tipo de desvio.

FÍSICA

12 Um turista dos Estados Unidos, país onde o sistema de unidades usual mantém grande semelhança
com o sistema imperial, vem ao Brasil passar férias. Chegando aqui, ele nota que as medidas de tempo,
comprimento e massa são dadas no Sistema Internacional.
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, essas unidades.

a) Segundo (s), centímetro (cm), e grama (g).

b) Segundo (s), metro (m) e quilograma (kg).

c) Minuto (min), metro (m) e grama (g).

d) Hora (h), quilometro (km) e quilograma (kg).

13 Um estudante de Física, fanático por esportes, resolveu analisar os fenômenos físicos envolvidos numa
partida de vôlei enquanto assistia aos Jogos Rio 2014. Sobre os fenômenos e leis físicas observadas pelo
estudante, considere as afirmativas a seguir.

I. A força que o jogador imprime à bola no momento do saque é igual à reação da bola ao jogador,
porém no sentido oposto.

II. A energia potencial gravitacional do jogador, ao pular para bloquear uma jogada adversária, é propor-
cional ao quadrado da velocidade.

III. A energia potencial gravitacional do jogador, ao pular para fazer um saque, é proporcional à altura em
relação ao solo.

IV. A bola possui energia potencial gravitacional nula quando passa de um lado para o outro da quadra
por cima da rede, pois está em movimento horizontal.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

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

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

14 Uma nave espacial precisa atingir 27.000 km/h para escapar do campo gravitacional terrestre. Assinale a
alternativa que corresponde a esta velocidade no SI.

a) 7.500 m/s

b) 7.500 m/s2

c) 97.200 m/s

d) 97.500 m/s2
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15 Um estudante vai a um parque de diversões e brinca no famoso “carrinho de bate-bate”, uma pista quase
sem atrito, onde carros elétricos preparados colidem, a velocidade segura, uns com os outros, gerando
momentos de diversão por conta dos solavancos e perseguições entre amigos.
Sobre as colisões, considere as afirmativas a seguir.

I. Quando os carrinhos se chocam e invertem o sentido de seu movimento, conservando energia ciné-
tica e momento linear total, temos uma colisão elástica.

II. Toda colisão entre os carrinhos será inelástica, pois não existe mola envolvida no problema, não
sendo aplicável a lei de Hooke.

III. Quando os carrinhos se chocam e se movimentam como um único corpo após a colisão (permanecem
unidos), temos uma colisão perfeitamente inelástica.

IV. Nas colisões inelásticas, o momento linear é conservado, mas não ocorre conservação de energia
cinética, sendo esta transferida para outras formas de energia.

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.

16 A mega rampa é uma imensa rampa de skate criada pelo esportista brasileiro Bob Burnquist. O atleta
inicia a descida no ponto A a uma altura de 28m acima do nível do solo, depois percorre um trecho
retilíneo de cerca de 60 metros no nível mais baixo, rente ao solo, antes de ser lançado para cima na
rampa C, devendo aterrissar com segurança em algum ponto na pista D.

(Adaptado de <https://3dwarehouse.sketchup.com/model/36637a1d4aa0bf40195b8c47abc917af/megaramp-X-games-skate>. Acesso em: 15
nov. 2020.)

Se Bob, com 75 kg de massa, parte do repouso no ponto A, assinale a alternativa que apresenta, cor-
retamente, a sua energia cinética no trecho B. Desconsidere os efeitos de atrito e resistência do ar. A
aceleração gravitacional no local é 10m/s2.

a) Zero, pois ele está no nível mais baixo da pista.

b) 21.000 J

c) 45.000 J

d) 750 J
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17 O carro de Enzo enguiçou em uma rua plana num dia seco. Enzo tenta empurrar o carro, de massa
m = 800,0 kg, até chegar em um local seguro para estacionar e pedir ajuda, percorrendo 50,0 m a uma
velocidade constante de 1,0 m/s. O atrito cinético entre os pneus do carro e o asfalto é µc = 0.4 e
g = 10m/s2.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o valor da força F constante que Enzo
aplicou para deslocar o veículo e o trabalho total W realizado por esta força.

a) F = 400.000,0 N e W = 160.000,0 J .

b) F = 3.200,0 N e W = 400.000,0 J .

c) F = 8.000,0 N e W = 400.000,0 J .

d) F = 3.200,0 N e W = 160.000,0 J .

GEOGRAFIA

18 O mapa a seguir indica novas rotas aéreas no Estado do Paraná.

(Disponível em: <https://sistemafaep.org.br/novas-rotas-aereas-no-pr-vao-contribuir-com-o-desenvolvimento-do-agronegocio/>. Acesso em: 9
ago. 2019.)

Com base na orientação geográfica das rotas, assinale a alternativa correta.

a) A rota Curitiba-Guaíra segue na direção norte-nordeste-sudoeste-oeste do estado.

b) A rota Curitiba-Paranavaí segue na direção norte-nordeste do estado.

c) A rota Paranaguá-Campo Mourão segue na direção norte-nordeste-sudoeste do estado.

d) A rota Paranaguá-Francisco Beltrão segue na direção oeste-sudoeste-noroeste-sudoeste do estado.
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19 Leia o depoimento de Enedina Rosa a seguir.

“Aqui no começo eu sofri demais com o pessoal daqui. Era muito diferente da gente lá da roça. Até
parecia que não gostavam da gente, sei lá. Lembro que eles falavam que a gente era os ‘tongo dos
matão’, os ignorantes da roça. Era assim que eles falavam para gente. E isso dava uma revolta, uma
vontade de voltar, de ir embora. Mas a gente tinha que ficar que a terra lá já tinha acabado. Pouca
condição de viver e então tinha que acabar ficando na cidade. Mas era doído escutar isso, que você era
um ‘tongo’, um ‘burro’. Acho que era o que eles queriam dizer da gente”.
(Enedina Rosa. Entrevista concedida a Ancelmo Schörner em 16/09/2009. In: SCHÖRNER, Ancelmo; CORREIO, José Adilçon
Campigoto. Migrantes no faxinal e migrações de faxinalenses: territórios e povos tradicionais. Revista Esboços, Florianópolis, v.
18, n. 25, p. 53-72, ago. 2011.)

Sobre o depoimento, considere as afirmativas a seguir.

I. A falta de condições materiais de trabalho e de vida na roça provoca a saída da terra natal e produz a
desterritorialização, isto é, a perda do espaço físico e simbólico sobre seus territórios.

II. O deslocamento rural-urbano indica que o modo de vida nas cidades continua sendo um fator de
atração da população rural, pois a cidade possui capacidade de retenção migratória.

III. Na migração rural-urbana, a cultura originária do migrante passa por um processo de estranhamento
e precisa ser readaptada para a vida na cidade, em uma nova sociabilidade.

IV. O preconceito contra a origem geográfica e de lugar é aquele que marca uma pessoa ou grupo pelo
fato de este advir de um território ou lugar considerado culturalmente inferior.

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.

20 Sobre questões ambientais, relacione os conceitos na coluna da esquerda, com as suas respectivas
definições na coluna da direita.

(I) Chuva Ácida (A) Região da estratosfera terrestre que filtra os raios ultravioletas
nocivos.

(II) Ilhas de calor (B) Fenômeno natural, consequência do rápido aquecimento e res-
friamento da superfície.

(III) Camada de Ozônio (C) Anomalia térmica resultante da interferência antrópica na su-
perfície da Terra.

(IV) Inversão Térmica (D) Processo de destruição do potencial produtivo da terra.
(V) Desertificação (E) Precipitação com grande concentração de dióxido de enxofre e

de nitrogênio.

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-D, IV-E, V-A.

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

d) I-E, II-C, III-A, IV-B, V-D.
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21 Leia a manchete e observe as imagens a seguir.

“Chuva de granizo atinge várias regiões da Grande Curitiba e muda paisagem.”

(Disponível em: <https://gmconline.com.br/noticias/parana/chuva-
de-granizo-atinge-varias-regioes-da-grande-curitiba-e-
muda-paisagem/>. Acesso em: 19 nov. 2020.)

(Disponível em: <https://ricmais.com.br/clima-e-
tempo/veja-fotos-e-videos-da-chuva-de-granizo-na-
grande-curitiba/>. Acesso em: 19 nov. 2020.)

Em relação à chuva de granizo ocorrida na região metropolitana de Curitiba recentemente e ao conheci-
mento sobre fenômenos atmosféricos (clima e tempo), atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a
seguir.

( ) Este fenômeno está associado à alta umidade do ar, ao calor em superfície e às condições atmosféri-
cas instáveis.

( ) Na paisagem metropolitana de Curitiba, o temporal de granizo ocorreu devido à presença de massas
de ar subtropical muito frias que se formaram sob influência do La Niña.

( ) O granizo é formado no interior dos cumulonimbus, que são nuvens de grande extensão formadas
por correntes de vento convectivas ascendentes, muito velozes.

( ) El Niño e La Niña são eventos climáticos cíclicos de instabilidade e variações atmosféricas que pro-
vocam o choque entre as massas de ar quentes e frias, que formaram o granizo em Curitiba.

( ) A velocidade do vento leva a água para áreas de temperaturas muito baixas, o que ocasiona seu
congelamento, quanto mais forte é o transporte da água, maiores as pelotas de gelo precipitadas.

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

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

22 Leia o texto a seguir.

“Depois de acordar e comer, é provável que deixemos o lar por meio de um sistema de transportes com
intrincados e extensos envolvimentos em rede. Nossos novos automóveis até mesmo nos informam
suas condições através de um sistema computadorizado [...]”
(DON IHDE, 2017, p. 17)

Sobre o conceito de redes geográficas, assinale a alternativa correta.
a) São formadas por uma estrutura fixa de redes de transportes no espaço geográfico, incluindo os modais rodo-

viários e ferroviários.
b) Trata-se de um conjunto de pontos fixos, interligados por meio de fluxos, formando diversos tipos de redes,

como as digitais, que evidenciam a interação humano-tecnologia.
c) São constituídas a partir das redes materiais e de pontos ativados no território, organizadas de forma hierár-

quica e formando um padrão.
d) São redes técnicas estáveis e físicas (materiais) constituídas por energia, transportes e telecomunicações.

Programa de Avaliação Continuada 2020 11 / 24



HISTÓRIA

23 A temporalidade é fundamental para entendermos a História, pois cada cultura constrói uma ideia, uma
experiência em relação ao tempo.
Em relação às diferentes noções de temporalidade, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a
seguir.

( ) As sociedades tradicionais percebem o tempo de maneira cíclica. Portanto, o passado se reconfigura
e “reacontece” em ciclos, assim como a natureza.

( ) A concepção de tempo histórico no mundo atual está relacionada às datas históricas, ou seja, àquelas
que correspondem aos fatos importantes, consagrados pela história europeia.

( ) O tempo histórico é progressivo, evolutivo, ou seja, não há permanências, simultaneidades ou ruptu-
ras.

( ) Para os cristãos, marca-se o tempo com o nascimento de Jesus Cristo, desde o ano 500. Muçulmanos,
judeus e budistas, por exemplo, têm outros pontos de referência para marcar o tempo.

( ) As sociedades modernas (ou sociedades urbano-industriais) adquiriram uma compreensão linear do
tempo, diferente das sociedades tradicionais.

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

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

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

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

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

24 Para quase seis mil anos de História, existiram, aproximadamente, 600 mil anos do que se convencionou
chamar de Pré-História, que começa com o surgimento da humanidade.
Sobre esse período pré-histórico, considere as afirmativas a seguir.

I. Paleolítico: os grupos humanos se reuniam em hordas nômades e fabricavam instrumentos de pedra
lascada. Caçavam e coletavam frutos e raízes.

II. Pré-história: os grupos humanos não desenvolveram a escrita neste período, por isso mesmo são
considerados sem história, assim como os povos originários brasileiros, pois a história não pôde ser
registrada.

III. Idade dos metais: os grupos humanos desenvolveram instrumentos inicialmente fabricados de cobre,
depois de bronze e, finalmente, de ferro.

IV. Neolítico: os grupos humanos fizeram instrumentos de pedra polida e desenvolveram a agricultura,
bem como domesticaram animais, organizando-se em aldeias.

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.

25 Roma Antiga construiu um grande império e nos deixou um legado para a construção de nossa socie-
dade. Contudo, o Império Romano não foi permanente.
Sobre o momento da crise e declínio de Roma na Antiguidade, assinale a alternativa correta.

a) Após várias tentativas de reordenamento diante da crise, o Império Romano foi definitivamente dividido no ano
de 395: o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em
Bizâncio.

b) A produção agrícola voltou-se para o comércio em várias partes da Europa, em consequência disso, o exce-
dente passou a ser de difícil organização pelo Estado romano.

c) O primeiro fator que pode ser levantado para explicar o colapso do Império Romano foi a libertação de toda
mão de obra escrava. Sem escravos, então substituídos por assalariados, não haveria como produzir em larga
escala.

d) Por não aceitar o cristianismo, era o imperador que obtinha adoração religiosa, ou seja, era praticamente um
deus, o que prejudicou moralmente aquela sociedade ocasionando sua ruína.
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26 A Grécia Antiga se caracterizou por determinada forma de organização do trabalho. Sobre o escravismo,
considere as afirmativas a seguir.

I. Os escravos eram considerados mercadoria, foram utilizados principalmente na agricultura e eram
essenciais para a manutenção da estrutura econômica europeia.

II. A escravidão na Grécia Antiga em nada se assemelha à escravidão moderna. Foi um processo dire-
tamente atrelado à criação da pólis. Pode-se tomar o caso de Atenas como exemplo.

III. A maioria dos escravos era de prisioneiros de guerra. No entanto, os cidadãos devedores também
poderiam ser vendidos como escravos.

IV. Em Atenas, Sólon, em 594 a. C., anistiou as dívidas dos camponeses, proibiu a escravidão por dívida,
aboliu a hipoteca sobre pessoas e bens e libertou os pequenos proprietários que se encontravam
escravizados.

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 História Antiga é uma época marcada pelo surgimento e desenvolvimento das primeiras civilizações,
considerando que a palavra “civilização” vem do latim civita, que designa “cidade”, e a palavra civil, o
habitante da cidade.
Sobre este período histórico, relacione o povo na coluna da esquerda, com suas respectivas característi-
cas, na coluna da direita.

(I) Babilônios (A) Localizavam-se ao nordeste do continente africano e, no período antigo,
eram organizados conforme diferentes grupos sociais: agricultores e cam-
poneses, artesãos, escribas, governadores distritais, supervisores reais,
vizires e sumos sacerdotes e, no topo, o faraó e os escravos.

(II) Egípcios (B) Tinham como religião o judaísmo, considerado o primeiro monoteísmo na
história universal das religiões. Acreditavam que eles seriam o povo eleito
de Deus, um Deus único, invisível e indivisível.

(III) Palestinos (C) Onde habitavam se tornou importante centro religioso, econômico e polí-
tico no governo de Hamurabi, que criou o Código de Hamurabi, baseado
nas Leis de Talião (“Olho por olho, dente por dente”).

(IV) Fenícios (D) Eram antes chamados de cananeus e dominaram a região ao longo de mais
de mil anos. Por volta de 1500 a.C., começou a chegar ali o povo hebreu,
ancestrais dos judeus, formado por doze tribos. Ao redor de 1000 a.C., o
rei Davi reuniu essas tribos no reino de Israel, cuja capital era Jerusalém.

(V) Hebreus (E) De origem semita, fixaram-se no território pertencente ao atual Líbano.
Diferenciavam-se pelo comércio marítimo no mediterrâneo, por isso tinham
intensa construção naval.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

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

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

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

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

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

As gentilezas do campo
Desde cedo, por sempre morar no ambiente rural, aprendi a gostar das coisas simples da vida: árvores
majestosas e centenárias, lavouras em plena produção, o cheiro da terra quando as primeiras gotas
das chuvas principiam a irrigação, os animais soltos a pastar, pássaros fazendo a maior cantoria nas
copas das árvores, riachos serpenteando o solo, bicas d’água jorrando a mais cristalina e saborosa das
bebidas, o que me proporcionava um sentimento de total liberdade!
Meus pais trabalhavam num sítio em uma pequena cidade do interior do Paraná. Distava poucos quilô-
metros da cidade onde iam poucas vezes buscar uma ou outra coisa. A casa onde morávamos era de
madeira (provavelmente peroba rosa) erguida sobre palanques de modo a formar um porão que servia
de abrigo para os cachorros. Nossos colchões eram feitos de palha de milho colhido por papai. No
terreiro havia grandes paineiras que proporcionavam a mais fresca das sombras.
Na época de florada, as plumas caíam e eram graciosamente levadas pelo vento, fazendo um balé lindo
de se ver. Mamãe usava vassoura de guanxuma para remover as folhas que caíam, num capricho que
dava orgulho. As galinhas andavam soltas e faceiras a riscar o chão, em busca de alimento para seus
pintainhos, enquanto os porcos faziam barulho no chiqueiro. Uma égua branca e algumas cabeças de
gado ficavam no pasto que circundava a velha casa.
Mas havia nos sítios um momento em que a solidariedade entre os vizinhos mais próximos era colocada
em prática, vez ou outra: o dia de matar porco. Como a tarefa demandava grande esforço, ciência e
agilidade, havia um combinado entre os “cumpadi” para que a tarefa fosse executada a contento. Era
uma verdadeira cerimônia cercada de um certo ritualismo onde cada um dos envolvidos cedia parte de
seu conhecimento para a execução do ofício de descarnar o animal, de modo a aproveitar tudo o que
ele pudesse oferecer.
Ao fim dos trabalhos, depois de horas exaustivas, tudo estava pronto. Um grande tacho fritava pequenos
pedaços de carne na própria banha, que mais tarde seriam armazenadas em latas para que durassem
vários meses, e já podíamos esperar que em um pequeno caldeirão, não tardaria alguém trazer algum
pedaço de carne fresca. Esta era a paga do dia. O que contava mesmo entre os “cumpadi” era a solida-
riedade e o prazer de compartilhar seus dons. Sabiam que em qualquer outra circunstância poderiam
contar com a ajuda do outro, como se fosse um dever moral retribuir a ajuda obtida. Assim era a vida na
roça.
(Adaptado de: FRANCO, Valdinei. As gentilezas do campo. Folha de Londrina, Londrina, 24 e 25 de outubro de 2020, p. 27.
Rural.)

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

I. As experiências da vida no campo são as mesmas vividas nos centros urbanos, salvo a sensação de
liberdade.

II. O texto caracteriza-se como narrativo porque esboça as ações dos personagens num determinado
tempo e espaço.

III. A vida no campo estimula uma existência saudável, principalmente pela interação cotidiana com a
natureza.

IV. O texto destaca a importância de boas práticas de convivência para a construção dos relacionamen-
tos pessoais.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

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

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

Programa de Avaliação Continuada 2020 14 / 24



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

I. Em “aprendi a gostar das coisas simples da vida: árvores majestosas e centenárias, lavouras em
plena produção, o cheiro da terra [...]”, os dois pontos foram utilizados para iniciar uma enumeração.

II. Em “As gentilezas do campo”, título do texto, temos uma ironia, comunicando o contrário daquilo
que se quer expressar.

III. Em “havia um combinado entre os ”cumpadi” para que a tarefa fosse executada a contento”, a ex-
pressão aparece entre aspas para sinalizar uma variante sociolinguística do dialeto rural.

IV. Em “No terreiro havia grandes paineiras”, o verbo “haver” pode ser empregado tanto no singular
quanto no plural.

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 Acerca dos recursos linguístico-semânticos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir.

I. Em “riachos serpenteando o solo”, temos uma metáfora produzindo um sentido figurado por meio da
similaridade de ideias.

II. As palavras “centenárias”, “caíam”, “égua” e “circunstância”, presentes no texto, são acentuadas
pela mesma razão.

III. Em “A casa onde morávamos era de madeira (provavelmente peroba rosa) erguida sobre palanques”,
os parênteses intercalam uma informação acessória.

IV. Em “Na época da florada, as plumas caíam ao chão”, a vírgula foi empregada para separar o adjunto
adverbial deslocado.

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 poema a seguir.

Estou, Senhor, da vossa mão tocado,
E este toque em flagelo desmentido
Era à vossa justiça tão devido,
Quão merecido foi do meu pecado.
Menos sentido estou, do que admirado,
Mais admirado o digo, que sentido,
Pois vós contra uma nonada enfurecido
Tendes tão forte braço levantado.
Quando o Hebreu clemência os pedia,
De metal vos mostrava uma serpente,
Demonstração de que outra o afligia:
Eu, pois que vos quisera ver clemente,
Não vos mostro em metal minha agonia,
Mostro a minha pobreza realmente.
(Dimas, Antônio (org). Gregório de Matos: Literatura Comentada. São Paulo: Abril, 1981 p. 79.)

Sobre o poema e sua relação com o Barroco, considere as afirmativas a seguir.

I. O eu lírico, no último verso, usa um artifício comum à poesia barroca e inventa um estado de pobreza
material como meio de enganar a Deus e assim convencê-lo ao perdão de seus pecados.

II. O eu lírico demonstra um profundo estado de conflito espiritual que oscila entre a aceitação do flagelo
imposto por Deus e a impressão de que este flagelo é exagerado.
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III. O conceptismo, muito comum na prosa barroca, pode ser observado neste poema por meio das ana-
logias tecidas pelo eu lírico entre o castigo que Deus impõe a ele e a misericórdia que teve com os
Hebreus.

IV. A inversão da ordem direta das orações, que podemos observar, por exemplo, na terceira estrofe do
poema, é também uma das características marcantes do movimento barroco.

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 o “convencionalismo amoroso” na poesia árcade, assinale a alternativa correta.
a) É marcado pela ausência de individualidade, ou seja, o amor é representado a partir das convenções e modelos

clássicos.
b) É marcado pela aproximação erótica, por isso são comuns as cenas em que o eu lírico e a sua musa se

encontram sobre a relva.
c) Reflete uma prática do poeta árcade de eleger diversas musas, tornando-as concorrentes entre si.
d) Demonstra uma aproximação indissociável entre os sentimentos do poeta e aqueles expressos pelo eu lírico.

33 Leia o trecho de Memórias de um sargento de milícias, reproduzido a seguir.

O menino suportou tudo com coragem de mártir, apenas abriu ligeiramente a boca quando foi levantado
pelas orelhas: mal caiu, ergueu-se, embarafustou pela porta fora, e em três pulos estava dentro da loja
do padrinho, e atracando-se-lhe às pernas. O padrinho erguia nesse momento por cima da cabeça do
freguês a bacia de barbear que lhe tirara dos queixos: com o choque que sofreu a bacia inclinou-se, e o
freguês recebeu um batismo de água de sabão.
— Ora, mestre, esta não está má!...
— Senhor, balbuciou este... a culpa é deste endiabrado... O que é que tens, menino?
O pequeno nada disse; dirigiu apenas os olhos espantados para defronte, apontando com a mão trêmula
nessa direção.
O compadre olhou também, aplicou a atenção, e ouviu então os soluços da Maria.
— Ham! resmungou; já sei o que há de ser... eu bem dizia... ora ai está!...
E desculpando-se com o freguês saiu da loja e foi acudir ao que se passava.
Por estas palavras vê-se que ele suspeitara alguma coisa; e saiba o leitor que suspeitara a verdade.
Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se passava no interior das casas, era naquele tempo
coisa tão comum e enraizada nos costumes, que ainda hoje, depois de passados tantos anos, restam
grandes vestígios desse belo hábito. Sentado pois no fundo da loja, afiando por disfarce os instrumentos
do ofício, o compadre presenciara os passeios do sargento por perto da rótula de Leonardo, as visitas
extemporâneas do colega deste, e finalmente os intentos do capitão do navio. Por isso contava ele mais
dia menos dia com o que acabava de suceder.
Chegando ao outro lado da rua empurrou a rótula que o menino ao sair deixara cerrada, e entrou.
Dirigiu-se ao Leonardo, que se conservava ainda em posição hostil.
(ALMEIDA, Manoel Antônio de. Memórias de um Sargento de Milícias. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2004, p. 21-22.)

Com base na leitura do romance e do excerto acima, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a
seguir.

( ) O trecho “que ainda hoje, depois de passados tantos anos” indica que o tempo da história é diferente
do tempo em que ela é contada.

( ) O título do romance adianta em parte o seu conteúdo, visto que, já mais velho, Leonardo Pataca
resolve contar a sua história a partir das memórias de infância.

( ) No trecho “e saiba o leitor que suspeitara a verdade”, pode-se afirmar que o narrador busca estabe-
lecer um diálogo com o leitor.

( ) A linguagem do narrador destoa da linguagem das personagens, pois, enquanto o narrador é culto,
as personagens usam uma linguagem popular.

( ) Esta cena se refere à última parte do romance, quando Leonardo Pataca tem um filho e relembra o dia
em que seu pai espancou sua mãe.

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

a) V, V, V, F, F. b) V, F, V, F, F. c) F, V, F, V, F. d) F, F, F, V, V.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

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

(Fossey, Dian. Dian Fossey with a young moun-
tain gorilla in Rwanda, c. early 1980s. Liam
White/Alamy)

Dian Fossey, (born January 16, 1932, San Francisco,
California, U.S.—died December 26, 1985, Rwanda),
American zoologist who became the world’s leading
authority on the mountain gorilla.
Fossey trained to become an occupational therapist at
San Jose State College and graduated in 1954. She wor-
ked in that field for several years at a children’s hospital in
Louisville, Kentucky. In 1963 she took a trip to eastern Africa,
where she met the anthropologist Louis Leakey and had her
first glimpse of mountain gorillas. She returned to the United
States after her trip, but in 1966 Leakey persuaded her to
go back to Africa to study the mountain gorilla in its natural
habitat on a long-term basis. To this end, she established the
Karisoke Research Centre in 1967 and began a hermitlike
existence in Rwanda’s Virunga Mountains,

which was one of the last bastions of the endangered mountain gorilla. Through patient effort, Fossey
was able to observe the animals and accustom them to her presence, and the data that she gathered
greatly enlarged contemporary knowledge of the gorilla’s habits, communication, and social structure.
Fossey left Africa in 1970 to complete work for a doctorate at the University of Cambridge in England.
In 1974 she received her degree in zoology with the completion of her dissertation, “The Behavior of the
Mountain Gorilla.” She returned to Rwanda with student volunteers who made broader kinds of research
possible. Motivated by the killing of Digit, one of her preferred gorillas, Fossey generated international
media coverage in 1978 in her battle against poachers.
In 1980 Fossey returned to the United States to accept a visiting associate professorship at Cornell
University, Ithaca, New York. While teaching, Fossey also completed Gorillas in the Mist (1983; film
1988). Back in Rwanda, Fossey resumed her campaign against poachers, taking increasingly drastic
measures to protect the Virunga gorillas. On December 26, 1985, her slain body was discovered near
her campsite. Though no assailant was ever identified, it is widely suspected that she was killed by the
poachers against whom she had struggled for so long.
(Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2021, January 12). Dian Fossey. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Dian-
Fossey)

34 Choose the correct answer according to the text.

a) During her first trip to Africa, Fossey was invited to join the research team at the Karisoke Research Centre.

b) Fossey was accused of attacking and injuring gorilla poachers near her campsite.

c) Fossey first worked as a therapist in a rehabilitation center for captive gorillas under the supervision of Louis
Leakey.

d) Dian Fossey watched the mountain gorilla’s interactions very closely as they got used to her company.

35 Consider the sentence below and fill in the parenthesis with T (true) or F (False).

She returned to the United States after her trip, but in 1966 Leakey persuaded her to go back to Africa to
study the mountain gorilla in its natural habitat on a long-term basis.

( ) The word “her” in “her trip” and in “persuaded her to go” have diferent functions in the sentence.

( ) The word “its” in “its natural habitat” refers to “mountain gorilla”.

( ) The word “her” in “persuaded her to go” refers to “Leakey”.

( ) The word “its” is the contract form of “it is”.

The correct sequence, from top to bottom is:

a) F, T, F, T. b) F, F, T, T. c) T, T, F, F. d) T, T, T, T.
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36 According to the text, it is correct to say that

a) Fossey was accidentally killed by Digit, one of her favorite gorillas .

b) Fossey was probably a victim of illegal hunters who took revenge on her.

c) Fossey’s death was considered a mystery until 1988, when her body was found.

d) Fossey‘s killers were found near her campsite in Virunga.

37 Considering the use of language in the text, choose the correct answer.

a) In “While teaching, Fossey also completed Gorillas in the Mist”, the word “while” indicates that the actions are
happening at the same time.

b) In “world’s leading authority”, the “’s” is a contract form of the verb to be in the 3rd person singular.

c) In the words: “volunteer” and “poacher” the suffix “er” indicates superiority between people.

d) In “the endangered mountain gorilla”, the word “endangered” expresses an action that happened in the past.

38 Read the meme below and answer question 5.

(Steve the Vagabond and Silly Linguist (2020, December 13) Facebook page [Image attached]. Retrieved December 13, 2020 from
https://www.facebook.com/stevethevagabond/posts/3750034255055836)

According to the meme, the irony is in the fact that

a) Breana thinks teenagers should be forbidden to use Facebook but she ignores that she is a teenager.

b) Breana criticizes people who spend several hours in social media websites while she is using Facebook.

c) Breana laughs at people’s spelling mistakes on social media posts however she ignores her own mistakes.

d) Breanna thinks she was helping Joe with his writing when, in fact, he is a better writer than her.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL

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

Consejos para producir menos basuras

Cada catalán genera al día una media de 1,35 kilos de basuras domésticas, “cifras alarmantes contra las
que ya luchan muchos consumidores anónimamente”, advierte ReZero, la Fundación para la Prevención
de Residuos. ReZero [...] impulsa un cambio de tendencia y ofrece una larga lista de consejos para reducir
el volumen y el peso de las basuras. “Reciclar está muy bien, pero antes hay que intentar reducir”, dice
Rosa García, directora de la fundación.

1. Compra solo lo que necesites. No te dejes llevar por el consumismo, especialmente en el caso de
productos de alimentación muy perecederos. Planifica la compra con antelación.

2. Para llevar las compras, evita las bolsas de un solo uso. Lleva carrito si es necesario y emplea
bolsas de tela, de lona y de malla reutilizables.

3. Busca productos a granel [...]. Rechaza las bolsas que no necesites e insiste al tendero que no es
necesario que te envuelva todos los productos.

4. Por regla general, los envoltorios de cartón o papel y los envases de vidrio son los menos dañinos.
[...]

5. Recicla bien.

6. Procura beber agua del grifo, no embotellada en plástico. En caso de poder evitarlo, compra garrafas
de gran tamaño [...]. Por regla general, los productos de tamaño familiar generan menos residuo por
unidad.

7. Elimina el papel de cocina y sustitúyelo con trapos de tela o bayetas.

8. Elimina el papel de aluminio y de film transparente. Para los bocadillos, mucho mejor un envoltorio
de tela lavable y reutilizable.

9. Separa correctamente la materia orgánica –sin impropios – y deposítala en el contenedor marrón.
En caso de disponer de algún punto cercano de compostaje, llévalo allí.

10. Elimina las cápsulas de café de un solo uso. En todo caso, lleva los envases al punto verde de
reciclaje o emplea cápsulas compostables.

11. Repara. ¿Todos los productos que se rompen son irreparables? Además, la segunda mano puede
ser en muchos casos una buena oportunidad para dar una segunda vida a un producto.

(Adaptado de: <https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171126/consejos-para-producir-menos-basuras-6448142>. Acesso
em: 14 nov. 2020.)

34 Sobre el texto, es correcto afirmar que:

a) los productos de segunda mano producen más desechos y contaminan más el medio ambiente.

b) los catalanes son los que más producen basura en España, lo cual es muy alarmante.

c) el principal consejo que se da es que se consuma menos, aunque sea importante reciclar.

d) los productos muy perecederos son los más recomendados puesto que se descomponen antes.

35 Señala la alternativa que contenga un adverbio de modo o manera:

a) muy

b) anónimamente

c) menos

d) contra

36 Elige la opción que contenga el plural de la palabra “cartón” escrito correctamente:

a) cartóns

b) cartons

c) cartones

d) cartónes
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37 La recomendación “Planifica la compra con antelación” está relacionada directamente:

a) al tipo de producto que se debe comprar.

b) al tipo de envase que se debe utilizar.

c) a la forma de desechar la basura doméstica.

d) a la organización del tiempo.

38 En la oración “[...] la segunda mano puede ser en muchos casos una buena oportunidad para dar una
segunda vida a un producto,” se recomienda que:

a) la gente dé una segunda mano de pintura en productos recuperados.

b) los consumidores piensen en formas nuevas de usar sus productos.

c) las personas vendan productos que puedan ser reutilizados.

d) las nuevas generaciones cambien la forma de fabricar productos.

MATEMÁTICA

39 Na figura a seguir, a área pontilhada A representa um quadrado de lado x.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, todos os valores possíveis para x, de modo que a área
retangular B destacada em cinza seja maior que 21.

a) 0 < x < 4

b) −3 ≤ x < 4

c) 3 < x < 7

d) 4 ≤ x ≤ 7

40 O gráfico a seguir representa uma função exponencial f : R→ R∗
+ e contém os pontos A, B e C.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a expressão que representa a função.

a) f(x) = 2.
√
3
(2x)

b) f(x) = (2
√
3)x

c) f(x) = 2.
√
3
(x)

d) f(x) = 3.2(
1
2x)
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41 Um agricultor está preocupado com a evolução de uma praga, cujo crescimento populacional se com-
porta de acordo com a seguinte relação: P (t) = 5 log2(t), em que P : R∗

+ → R é a função que associa o
número de dias corridos (t) à população (P (t)), medida em milhares, de pragas no instante t.
Todavia, caso haja controle da praga pelo uso de agrotóxicos, o crescimento se dá segundo a relação:

P (t) =
1

3
log2

(
t

2

)
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a população sem e com o controle da
praga em t = 16.

a) 25 mil pragas e 2 mil pragas.

b) 20 mil pragas e 1 mil pragas.

c) 25 mil pragas e 1 mil pragas.

d) 20 mil pragas e 2 mil pragas.

42 Na figura a seguir, a linha tracejada representa a trajetória que uma bola de bilhar percorre após determi-
nada tacada.

Deseja-se representar a distância percorrida em função dos parâmetros t, que é a medida do segmento
AC, e do ângulo θ 6= 0, apresentados na figura anterior.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a trajetória percorrida pela bola.

a)
t

senθ
(1 + cosθ)

b)
t

cosθ
(1 + senθ)

c)
t

senθ
(1 + tgθ)

d)
t

cosθ
(1 + tgθ)

43 A figura a seguir representa o boleto de cobrança do aluguel de uma residência familiar.

A função f(x) descreve o valor da multa em função dos dias decorridos após o vencimento. A função
g(x) descreve o valor devido do aluguel somado à multa, em caso de pagamento em atraso.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as funções f(x) e g(x).

a) f(x) = 16(1 + 0, 02)x; xxxxxxx g(x) = 816 + 1, 32x

b) f(x) = 16 + 0, 32x; xxxxxxixxx g(x) = 800(1, 02 + 0, 04)x

c) f(x) = 16 + 0, 2x; xxxxxxxixxx g(x) = 800(16 + 0, 2x)

d) f(x) = 16(1 + 0, 02x); xxxxxxx g(x) = 816 + 0, 32x
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44 Sejam os pontos A, B, e C pertencentes a um sistema cartesiano tal que: A=(a, b), B=(a− 3, 4− 2b),
C=(7, 5).
Se A+B=C, assinale a alternativa que representa o quadrante em que o ponto A está localizado.

a) Primeiro quadrante.

b) Segundo quadrante.

c) Terceiro quadrante.

d) Quarto quadrante.

QUÍMICA

45 O sistema a seguir apresenta um modelo de esfera em que cada elemento químico é representado por
uma cor específica de esfera.

Sobre substâncias e misturas, considere as afirmativas a seguir.

I. O sistema é uma mistura com nove átomos.
II. No sistema há duas substâncias compostas.
III. O sistema contém três substâncias simples.
IV. No sistema estão presentes quatro moléculas.

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.

46 Leia a frase a seguir.

“O tempo estava quente, choveu por alguns instantes e logo as ruas estavam secas.”

Com base nos conhecimentos sobre transformações da matéria, relacione a coluna da esquerda com a da
direita.

(I) Liquefação (A) Roupa secando no varal em dias quentes e ensolarado.
(II) Sublimação (B) Derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido.
(III) Evaporação (C) Formação de gelo nos lagos em regiões de baixa temperatura.
(IV) Solidificação (D) Efeito esfumaçado nos drinques pelo uso de gelo seco.
(V) Fusão (E) Gotículas de água na parte externa de uma garrafa de água gelada.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.
a) I-E, II-D, III-A, IV-C, V-B.
b) I-A, II-D, III-E, IV-B, V-C.
c) I-C, II-E, III-A, IV-B, V-B.
d) I-B, II-E, III-D, IV-C, V-A.

O quadro a seguir apresenta as configurações eletrônicas dos elementos T, X e V, em seus estados fundamen-
tais.

Elemento Número de camadas eletrônicas Número de elétrons no último nível
T 3 1
X 4 2
V 3 7
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Com base nas informações apresentadas no quadro, responda às questões 47 e 48.

47 Com base no quadro e nos conhecimentos sobre a tabela periódica, assinale a alternativa correta.

a) O elemento T pertence ao primeiro período da tabela periódica.

b) Os elementos T e V situam-se na mesma família da tabela periódica.

c) O elemento V pertence à família 3A da tabela periódica, classificado como ametal.

d) O elemento X adquire configuração eletrônica de gás nobre ao formar íon de carga +2.

48 Com base no quadro e nos conhecimentos sobre ligações químicas, assinale a alternativa correta.

a) O composto formado por X e V apresenta fórmula molecular XV2.

b) O composto formado pelos elementos T e X apresenta baixo ponto de fusão.

c) O elemento T tende a formar ligação covalente com o elemento V.

d) O elemento V forma o cátion V+ de raio maior que o do átomo que o originou.

49 A pandemia do vírus Covid-19 trouxe preocupação à população com relação aos cuidados com a higieni-
zação das mãos, roupas e calçados. Existem algumas formas efetivas de se combater esse vírus, e uma
delas é lavar as mãos com água e sabão. Na formulação dos sabões está presente uma base inorgânica
forte, amplamente conhecida e usada nos diversos setores da indústria, o hidróxido de sódio. Além desta,
outras bases, sejam elas fortes ou fracas, são utilizadas para o preparo de produtos de limpeza e até na
produção de alimentos e fármacos para a população.
Sobre função inorgânica base, assinale a alternativa correta.

a) As bases formadas por um metal alcalino são classificadas como fracas.

b) O hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) é uma base forte e solúvel em água.

c) A tribase inorgânica Fe(OH)3 recebe o nome de hidróxido férrico.

d) Uma base forte tem ligada ao grupo OH um elemento eletronegativo.

50 O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é indicado para limpeza, empregado na culinária e como aditivo alimen-
tar. Além disso, ele age amenizando a acidez estomacal, por atuar como base, de acordo com a equação
química balanceada a seguir.

NaHCO3(aq) + HC`(aq) → CO2(g) + H2O(l) + NaC`(g)

Supondo que 8,4 g de NaHCO3 sejam colocados para reagir com 7,3 g de ácido clorídrico (HC`), nas
condições normais de pressão e temperatura (CNTP), assinale a alternativa correta.
Dados: Na=23; H=1; C=12; O=16; C`=35,5

a) O HC` é o reagente limitante da reação, sobrando massa de NaHCO3 sem reagir.

b) A massa do NaHCO3 que sobra em excesso após a reação ocorrer é de 1,1 g.

c) Após a reação ocorrer, haverá formação de 2,24 L de dióxido de carbono (CO2).

d) NaHCO3 e HC` serão consumidos integralmente para a formação dos produtos.
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TABELA PERIÓDICA
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