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QUESTÃO 1 
 
Há várias pesquisas em andamento para o desenvolvimento 
de vacina contra o vírus Zika. Testes têm sido realizados com 
vacinas de DNA e vacinas produzidas com vírus inativado. 
Sobre as vacinas em questão, é correto afirmar que: 
 
a) Ambas as vacinas têm capacidade de gerar resposta 

imune. 
 
b) Ambas as vacinas produzem antígenos capazes de se 

ligarem ao vírus. 
 
c) A vacina de DNA altera o genoma do organismo portador. 
 
d) Na vacina atenuada, o vírus encontra-se com capacidade 

de provocar a doença. 
 
 
QUESTÃO 2 
 
Testes no desenvolvimento de um produto para lavagem de 
roupas revelaram que uma formulação era mais eficiente para 
a remoção de manchas de gordura quando se adicionavam 
enzimas à sua composição. O produto com enzimas, no 
entanto, demonstrava maior eficiência quando a lavagem de 
roupas era feita com água quente. Assinale a alternativa 
correta.  
 
a) A enzima utilizada é uma amilase que se desnatura em 

água quente, fazendo com que sua atividade catalítica 
seja ativada. 

 
b) A enzima utilizada é uma protease que ativa as moléculas 

do lava-roupas em água quente, fazendo com que ele se 
torne mais eficiente. 

 
c) A enzima utilizada é uma lipase que demonstrou maior 

atividade catalítica em água quente do que em água à 
temperatura ambiente. 

 
d) A enzima utilizada é uma amilase que demonstrou 

atividade catalítica ótima em temperaturas próximas à do 
corpo humano. 

 
 
QUESTÃO 3 
 
As baratas sobrevivem em ambientes hostis e possuem 
características de artrópodes bem resistentes. É correto 
afirmar que 
 
a) seu exoesqueleto cresce, mas, para se desenvolver, as 

baratas trocam de carapaça várias vezes na vida, 
formando um exoesqueleto menor. 

 
b) seu sistema nervoso tem distribuição descentralizada, 

que permite sobrevivência por vários dias sem cabeça. 
 
c) seu exoesqueleto serve para sustentar o corpo, mas não 

auxilia na locomoção e na resistência à radiação. 
 
d) seu sistema nervoso tem distribuição centralizada, 

levando a um hábito de vida noturno e à resistência à 
radiação. 

 
 

QUESTÃO 4 
 
Em estudos recentes, pesquisadores verificaram que florestas 
em regeneração se recuperam mais rapidamente e absorvem 
mais CO2 da atmosfera do que florestas intactas. Além disso, 
verificaram que a fotossíntese em florestas tropicais é um 
processo altamente eficiente em virtude do surgimento 
contínuo de novas folhas, e não em virtude da grande 
quantidade de folhas em cada árvore. Com base nessas 
informações, pode-se corretamente afirmar que: 
 
a) A produção de folhas em período de seca ocorre apenas 

em florestas em regeneração. 
 
b) A produção de novas folhas cessa na época de menor 

disponibilidade hídrica. 
 
c) A renovação da folhagem promove a fotossíntese nas 

florestas em regeneração e intactas. 
 
d) Árvores com poucas folhas fixam mais CO2 da atmosfera 

do que árvores com muitas folhas. 
 
 
QUESTÃO 5 
 
“Extra, extra, escolha a sua pele!”, dizia a manchete do jornal. 
Parece ficção, mas não é. Cientistas já conseguem produzir 
pele em laboratório, produto que tem ajudado o 
desenvolvimento de medicamentos e cosméticos. Assinale a 
alternativa que lista corretamente componentes celulares e 
moleculares encontrados nesse tecido de revestimento. 
 
a) Derme, periderme, miócitos e melanina. 
 
b) Epitélio de revestimenrto, miócitos, suberina e queratina. 
 
c) Epiderme, periderme, melanócitos e folículo piloso. 
 
d) Derme, epiderme, melanócitos e queratina. 
 
 
 
QUESTÃO 6 
 
A respeito da circulação atmosférica existente na América 
do Sul, é correto afirmar que: 

a) A Cordilheira dos Andes, que se estende na direção 
leste-oeste, dificulta a ação de massas de ar frias e secas 
provenientes do Polo Sul. 

 
b) As chuvas torrenciais no centro da Amazônia resultam 
da influência das massas de ar úmidas provenientes das 
correntes do Golfo do México e da Califórnia. 
 
c) As correntes marítimas têm forte influência sobre os 
climas do subcontinente, podendo contribuir para a 
formação de litorais úmidos e áridos. 
 
d) As precipitações no subcontinente apresentam grande 
variação, sendo abundantes na Patagônia e no litoral norte 
do Chile. 
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QUESTÃO 7 

 
(Atlas de saneamento 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011, p, 82.) 
 
Se a universalização da rede de abastecimento de água, 
de coleta de esgoto e de manejo de resíduos sólidos 
constitui parâmetro mundial de qualidade de vida, no 
Brasil, a desigualdade verificada no acesso da população a 
esses serviços ainda constitui o grande desafio posto ao 
Estado e à sociedade em geral nos dias atuais. Na primeira 
década do século XXI, a rede coletora de esgoto estava 
ausente em 44,8% dos municípios brasileiros. (Adaptado de 
Atlas do Saneamento 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.).  
 
Assinale a afirmação correta a respeito dessa questão: 
 
a) O Estado de São Paulo é a única porção do 
território brasileiro em que a rede coletora de esgoto atinge 
todos os municípios (o que não significa atender toda a 
população), por ser exclusivamente explorada por 
empresas privadas. 
 
b) Nos Estados do Amazonas, Pará, Tocantins e 
Mato Grosso, a rede coletora de esgoto não  tão 
necessária em função dos abundantes recursos hídricos e 
das baixas taxas de urbanização.  
 
c) A rede coletora de esgoto é um serviço essencial à 
população e sua distribuição, controlada majoritariamente 
por operadores públicos, acompanha e aprofunda a 
histórica desigualdade regional do território brasileiro. 
 
d) Por ser um serviço explorado exclusivamente por 
empresas privadas, a rede coletora de esgoto atende 
somente aqueles municípios do país em que a 
lucratividade com a exploração é mais elevada. 
 
QUESTÃO 8 
 
Segmentos costeiros sujeitos a erosão ocorrem de modo 
generalizado em todo o litoral brasileiro. Na região 
Nordeste, onde o clima semiárido atinge o litoral, em 
virtude do déficit hídrico, há uma tendência a 
 
(Adaptado de Antonio José Teixeira Guerra; Maria do Carmo Oliveira 
Jorge, em Processos erosivos e recuperação de áreas degradadas. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2013.) 

 
a) diminuir o transporte eólico e a transferência de areias 

da praia para os campos de dunas, diminuindo os 
processos erosivos no litoral. 
 

b) ampliar o transporte eólico e a transferência de areias 
da praia para o campo de dunas, aumentando os 
processos erosivos no litoral. 

 
c) ampliar o transporte eólico e a transferência de areias 

da praia para o campo de dunas, diminuindo os 
processos erosivos no litoral. 

 
d) diminuir o transporte eólico e a transferência de areias 

da praia para os campos de dunas, aumentando os 
processos erosivos no litoral. 

 
 
QUESTÃO 9 
 

 
 
Campo de refugiados de Dadaab. (Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/05/20).  
 
Entre os maiores campos de refugiados existentes hoje no 
mundo estão o Campo de Dadaab (com aproximadamente 
330.000 pessoas) e o Campo de Zaatari (com 
aproximadamente 80.000 pessoas). Eles estão localizados, 
respectivamente, 
 

a) na Jordânia e na Turquia. 
 

b) no Quênia e na Turquia. 
 

c) no Quênia e na Jordânia. 
 

d) na Etiópia e no Quênia. 
 

 
QUESTÃO 10 
 
Depois de uma longa história de expansão de cabos por 
um imenso território, hoje um complexo sistema de 
telecomunicações unifica o território brasileiro e o conecta 
com o mundo. Sobre a evolução dessa rede técnica, é 
correto afirmar que: 
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a) Nos anos 1960, o Estado brasileiro impulsionou o 
projeto de modernização das telecomunicações, o que 
resultou, na década seguinte, na universalização do 
acesso à telefonia. 
 

b) A partir da década de 1990, com a difusão em escala 
nacional das redes de fibra ótica e da telefonia móvel, 
o Estado brasileiro garantiu a universalização do 
acesso à internet. 

 
c) Com o advento dos satélites, deu-se a universalização 

do acesso à telefonia fixa e móvel, superando-se, sob 
essa ótica, a histórica desigualdade regional brasileira. 

 
d) Embora o sistema de telecomunicações alcance hoje a 

totalidade do território nacional, a universalização do 
acesso à telefonia fixa e móvel não está assegurada. 

 
 
 
QUESTÃO 11 
 

(A) 
 

 
(Adaptado de 
https://br.pinterest.com/ pin/ 
280982464230292049. 
Acessado em 10/07/2017.) 

 

(B) 
 

(Adaptado de 
https://www.tes.com/ 
lessons/Z4EFAm-
KlMD5ow/learning-english-
language. Acessado em 
10/07/2017.) 

 
 
Aponte a afirmação correta a respeito das mensagens das 
imagens acima. 
 
 
a) A mensagem A dá a entender que máquinas não 

substituem o tradutor; a mensagem B brinca com o 
duplo sentido de certas palavras em inglês. 

 
b) A mensagem A dá a entender que máquinas não 

podem substituir tradutores; a mensagem B procura 
não influenciar diretamente quem a lê. 

 
c) A mensagem A dá a entender que a linguagem não se 

reduz a palavras isoladas; a mensagem B encoraja 
uma mudança de atitude. 

 
d) A mensagem A dá a entender que computadores 

podem formar novas palavras, mas não podem dizê-
las; a mensagem B sugere uma condenação da 
inação. 

 
 
 
 

QUESTÃO 12 
 

Bungee instructor's 'poor English' led Dutch 
girl to jump without rope 

A Spanish bungee jumping instructor's "poor English" 
contributed to the 2015 death of a Dutch teenager who 
leaped from a bridge before her rope was attached, a judge 
has said, ruling his employer will face prosecution. 

Vera Mol, 17, died in August 2015 when she jumped from a 
viaduct on a highway in Cantabria as part of a group trip 
organised by a local adventure sports company. The girl 
had misunderstood an instruction from the instructor to "No 
jump" as "Now jump", when he in fact intended to say "don't 
jump", the judge wrote in the ruling. 

 The director of the company will now face prosecution for 
homicide through negligence, after appealing a court ruling 
last year. The appeal had argued that the teenager had 
jumped before she was told to. But the appeal judge said 
the instructor's level of English was not sufficient to be 
guiding foreigners in "something as delicate as jumping into 
the void from an elevated point".  
(Adaptado de http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/26/bungee-
instructors-poor-english-led-girl-jump-without-rope. Acessado em 
10/07/2017.) 
Segundo a notícia transcrita acima, assinale a alternativa 
correta. 

a) Um instrutor de bungee jumping será processado pela 
morte acidental de uma turista holandesa. 

 
b) Uma praticante de bungee jumping morreu devido ao 

seu domínio insuficiente do inglês. 
 
c) Um instrutor de bungee jumping culpou uma praticante 

desse esporte pelo acidente que a vitimou. 
 
d) Uma praticante de bungee jumping pode ter sido vítima 

de um erro de inglês de um instrutor desse esporte. 
 

QUESTÃO 13 

 
(Disponível em http://www.haaretz.com/life/books/.premium-1.791884. 
Acessado em  24/07/2017.) 

I have so far been speaking only of wars between nations; 
what are known as international conflicts. But I am well 
aware that the aggressive instinct operates under other 
forms and in other circumstances. (I am thinking of civil 
wars, for instance, due in earlier days to religious zeal, but 
nowadays to social factors; or, again, the persecution of 
racial minorities.) But my insistence on what is the most 
typical, most cruel and extravagant form of conflict between 
man and man was deliberate, for here we have the best 
occasion of discovering ways and means to render all 
armed conflicts impossible.  I know that in your writings we 
may find answers, explicit or implied, to all the issues of this 
urgent and absorbing problem. 
(Adaptado de Albert Einstein e Sigmund Freud, em “Why War?” German History 
in Documents and Images (GHDI). Disponível em http://germanhistorydocs.ghi-
dc.org/sub_document.cfm?document_id=3864. Acessado em 24/07/17.) 
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No texto anterior, extraído de uma carta do físico Albert 
Einstein ao fundador da psicanálise Sigmund Freud, vê-se 
que o primeiro 

a) pensava que as guerras civis de sua época tinham 
motivação religiosa. 
 

b) acreditava que as descobertas de Freud poderiam 
ajudar a tornarmos os conflitos armados 
impossíveis. 
 

c) acreditava que o instinto de agressão operava de 
modo mais intenso nos conflitos internacionais. 
 

d) demonstrava ter perdido as esperanças numa 
solução pacífica para os conflitos internacionais. 

 
 
QUESTÃO 14 
 
Jerks and the Start-Ups they Ruin 
 
By Dan Lyons 
 
What is bro culture? Basically, a world that favors young 
men at the expense of everyone else. Women get hired, 
but they rarely get promoted and sometimes complain of 
being harassed. Minorities and older workers are cold-
shouldered. 

A “bro co.” has a “bro” C.E.O., or C.E.-Bro, usually a young 
man who has little work experience but is good-looking, 
cocky and slightly amoral. The bro C.E.O. does what you’d 
expect an immature young man to do when you give him 
lots of money and surround him with fawning admirers — 
he creates a culture built on reckless spending and 
excessive partying, where bad behavior is not just tolerated 
but even encouraged.  

It’s possible for a boorish jerk to run a successful company, 
but jerks do best when surrounded by non-jerks, and bros 
do best when they hire seasoned executives to help them. 
Without “adult supervision” and institutional restraints, the 
C.E.-Bro’s vices end up infecting the culture of the 
workplaces they control. 

(Adaptado de https://www.nytimes.com/2017/04/01/opinion/sunday/jerks-and-
the-start-ups-they-ruin.html. Acessado em 10/07/2017.) 

Acerca da visão de Dan Lyons sobre as "Bro companies", é 
correto afirmar que: 
 
a) São empresas que podem ser bem geridas sob certas 

condições. 
 

b) São empresas dirigidas por jovens imaturos e 
desprovidos de qualquer senso moral. 
 

c) São empresas que exploram minorias e pessoas mais 
velhas. 

 
d) São empresas em que mulheres só são promovidas 

mediante assédio sexual. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 
Abaixo, transcreve-se quase na íntegra uma carta do 
cantor e compositor britânico David Bowie a uma fã. 

25th., September 1967 

Dear Sandra, 

When I called in this, my manager's office, a few 
moments ago I was handed my very first American fan 
letter - and it was from you. I was so pleased that I had to 
sit down and type an immediate reply. 

I've been waiting for some reaction to the album 
from American listeners. There were reviews in Billboard 
and Cash Box, but they were by professional critics and 
they rarely reflect the opinions of the public. The critics 
were very flattering however. 

In answer to your questions, my real name is 
David Jones, my birthday is January 8th and I guess I'm 
5'10". 

I hope one day to get to America. I was watching 
an old film on TV the other night called "No Down 
Payment", a great film, but rather depressing if it is a true 
reflection of The American Way Of Life. However, shortly 
after that they showed a documentary about Robert Frost 
the American poet, and that evened the score. I am sure 
that that is nearer the real America. 

Thank you for being so kind as to write to me and 
do please write again and let me know some more about 
yourself. 
 
Yours sincerely, 

   David Bowie 

 
(Adaptado de http://www.lettersofnote.com/2009/12/my-real-name-is-david-
jones.html. Acessado em 10/07/2017.) 
 

De acordo com a carta, pode-se concluir que: 

a) Bowie deu a Sandra algumas informações pessoais 
suas, mas não demonstrou interesse em saber mais 
sobre a fã. 

 
b) Bowie ficou decepcionado com o estilo de vida nos 

Estados Unidos após assistir a dois filmes americanos. 
 
c) Críticos americanos fizeram duras críticas ao disco de 

Bowie, mas, segundo ele, elas não refletem a opinião 
do público. 

 
d) Na ocasião em que respondia à sua primeira carta de 

uma fã americana, Bowie ainda não tinha visitado os 
Estados Unidos. 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Em 2016, o avião Solar Impulse 2, movido a energia solar, 
bateu o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. 
Considere que a velocidade de decolagem desse avião é 
de 36 km/h e que ele deverá decolar em uma pista de 
1.800 metros, acelerando de forma constante a partir do 
repouso. A aceleração mínima desenvolvida pelo avião na 
pista é igual a 
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a) 360 km/h2. 
 

b) 0,36 km/h2. 
 

c) 0,028 km/h2. 
 

d) 28 km/h2. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
A teia de aranha é conhecida por sua resistência e sua 
capacidade de deformação elástica.  O gráfico abaixo 
mostra a intensidade da força elástica de um fio de uma 
teia de aranha em função da sua deformação, a partir da 
posição de equilíbrio. Nesse caso, a energia potencial 
elástica acumulada na teia, quando ela é deformada por 
uma força de Fel = 12 N, é igual a 
 

 
 
 

a) 1,5 x 10-3 J. 
 

b) 4,5 x 10-3 J. 
 

c) 9,0 x 10-3 J. 
 

d) 1,2 x 10-2 J. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
O pingado é uma forma tradicional de servir café com leite, 
consistindo em adicionar um pouco de leite a uma xícara 
de café. Considere que um pingado é preparado com 31 ml 
de café a uma temperatura de 80oC, ao qual são 
adicionados 10 ml de leite integral a uma temperatura de 
8oC. Qual a temperatura final da bebida? (Caso necessário, 
use: calor específico do café: 1,0 cal/g oC, calor específico 
do leite: 0,9 cal/g oC. Considere a densidade do leite igual à 
densidade do café = 1,0 g/ml.) 
 

a) 63,8 oC. 
 

b) 47,2 oC. 
 

c) 44,0 oC. 
 

d) 65,8 oC.  

QUESTÃO 19 
 
Um dimmer é um dispositivo que permite diminuir a 
intensidade luminosa de uma lâmpada. Um dimmer 
simples (e muito pouco eficiente) pode ser construído 
ligando-se em série uma lâmpada a uma resistência 
variável. Considere uma lâmpada incandescente simples 
de resistência Rl = 250 Ω, conectada a uma resistência 
variável Rv, como mostra a figura abaixo. Para que a 
lâmpada funcione a 4% de sua potência original, o valor da 
resistência Rv deve ser 

 
a) 1000 Ω. 
 
b) 6000 Ω. 
 
c) 10,4 Ω. 
 
d) 62,5 Ω. 
 

QUESTÃO 20 
 
Na construção de prédios ou de estruturas altas é muito 
comum a utilização de guindastes para o transporte de 
cargas pesadas para o alto dessas obras. Esses 
guindastes funcionam com um esquema de pesos e 
contrapesos, em que a carga a ser elevada é pendurada 
em um trilho localizado em um braço horizontal, que por 
sua vez é fixado no ponto O, em uma coluna vertical, como 
mostra a figura abaixo. O trilho pode ser acionado, 
aproximando ou afastando a carga da coluna vertical. 
Considere que o guindaste da figura suspende certa 
massa, a uma distância de 8 metros da coluna vertical. 
Suponha que o trilho seja acionado, aproximando a massa 
para uma distância de 2 metros da coluna vertical. Neste 
caso, pode-se dizer que o módulo do torque exercido pela 
massa no ponto O 
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a) aumenta 4 vezes. 
 

b) diminui 4 vezes. 
 

c) aumenta 6 vezes. 
 

d) diminui 6 vezes. 
 
 
QUESTÃO 21 
 
A substância representada abaixo é bastante presente em 
nossa dieta diária. De acordo com a fórmula estrutural 
apresentada, é possível prever que a sua determinação 
quantitativa, num determinado alimento, pode ser efetuada 
a partir de uma titulação ácido-base, utilizando-se uma 
solução de  

 

a) ácido clorídrico; nessa titulação será gasto 1/3 mol 
desse ácido para cada mol da substância presente 
no alimento em estudo. 

b) hidróxido de sódio; nessa titulação será gasto 3 
mol dessa base para cada mol da substância 
presente no alimento em estudo. 

c) ácido clorídrico; nessa titulação serão gastos 3 mol 
desse ácido para cada mol da substância presente 
no alimento em estudo. 

d) hidróxido de sódio; nessa titulação será gasto 1/3 
mol dessa base para cada mol da substância 
presente no alimento em estudo. 

 
 
QUESTÃO 22 
 
A cal virgem, ou óxido de cálcio, é um importante produto 
comercial obtido a partir da calcinação do calcário, ou 
carbonato de cálcio, podendo ser comercializada nessa 
forma ou na forma de cal hidratada, ou cal extinta. A cal 
hidratada é obtida pela reação da cal virgem com água. De 
acordo com essas informações e a partir do conhecimento 
químico, podemos representar adequadamente as duas 
reações citadas pelas seguintes equações: 
 
a) Ca(CO3)2 → CaO + 2CO2 ; 2CaO + 2H2O → 2Ca(OH)4. 

 
b) Ca(CO3)2 → 2CaO + 2CO2 ; 2CaO  + H2O → Ca2(OH)4.  

 
c) CaCO3 → CaO2 + CO ; CaO2 + 2H2O → Ca(OH)4. 

 
d) CaCO3 → CaO + CO2 ; CaO + H2O → Ca(OH)2. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 
 
O principal soluto no vinagre é o ácido acético (CH3CO2H), 
cuja concentração deve ser de, no mínimo, 4% ou 0,67 
mol.dm-3. Considere dois líquidos: o vinagre nas condições 
informadas anteriormente e uma solução de ácido 
clorídrico (HCl) na mesma concentração, ou seja, 0,67 
mol.dm-3. Em relação à condutividade elétrica desses dois 
líquidos, pode-se afirmar corretamente que 
 

a) ambos conduzem a corrente elétrica, mas o ácido 
clorídrico conduz melhor, uma vez que forma mais 
íons em meio aquoso. 
 

b) ambos conduzem a corrente elétrica, mas o 
vinagre conduz melhor, uma vez que forma mais 
íons em meio aquoso. 
 

c) somente o ácido clorídrico conduz a corrente 
elétrica, pois é o único que forma íons em meio 
aquoso. 
 

d) somente o vinagre conduz a corrente elétrica, pois 
é o único que forma íons em meio aquoso. 

 

QUESTÃO 24 
 
A embalagem de um produto informa que, ao consumir 30 
gramas desse produto, ingere-se 0,236 grama de sódio, o 
que seria correspondente a 10% do máximo recomendado 
pela OMS por dia. Sabe-se que o consumo diário máximo 
de cloreto de sódio recomendado pela OMS é de 5 
gramas. Dado que as massas molares do cloro e do sódio 
são, respectivamente, 35,5 e 23,0 g.mol-1, e considerando 
que todo o sódio contido no produto seja oriundo somente 
de NaCl, a embalagem do produto não estaria em 
conformidade com a OMS, pois afirma que o máximo de 
ingestão de NaCl recomendado seria de 
 

a) 2,36 gramas. 
 

b) 6,00 gramas. 
 

c) 3,55 gramas. 
 

d) 0,59 grama. 
 
 
QUESTÃO 25 
 
Diversos insetos usam compostos orgânicos para efetuar a 
comunicação química com indivíduos da mesma espécie. 
Esses compostos, conhecidos como feromônios, têm uma 
série de finalidades, tais como marcação de trilha, alarme, 
ataque, agregação e atração sexual. Além disso, podem 
ser usados para diferenciar indivíduos da mesma espécie 
que possuem papéis específicos dentro de um 
determinado grupo. Por exemplo: enquanto uma abelha 
rainha produz e libera o composto A, a abelha operária 
produz e libera o composto B. 
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Considerando as estruturas químicas desses compostos, 
pode-se afirmar corretamente que eles são 
 

a) isômeros de função. 
 
b) isômeros de cadeia. 

 
c) isômeros constitucionais. 

 
d) isômeros geométricos. 

 
 
QUESTÃO 26 
 
Virgílio (70 a.C. – 19 a.C.) é considerado um dos grandes 
exemplos da literatura latina. Sua obra recriou o passado 
de Roma (Eneida) e foi usada como modelo para muitos 
autores cristãos, como Dante Alighieri. Considerando sua 
maneira de trabalhar o passado, seria correto afirmar que o 
poeta latino 
 

a) emerge num momento de afirmação da unidade 
do mundo romano, após atritos internos, e 
estrutura uma memória de glória e de poder 
conveniente para o Império. 
 

b) conseguiu estabelecer o nexo histórico concreto 
entre a elite da guerra de Troia e a elite romana e 
isto foi importante para combater Cartago nas 
Guerras Púnicas. 
 

c) foi usado por Dante na Divina Comédia, porque 
ambos compartilhavam da fé cristã e da 
necessidade de combater a simonia do clero.  
 

d) tornou-se um clássico incorporado ao texto 
canônico do Novo Testamento e, a partir da Idade 
Média, foi usado para tentar elevar o nível cultural 
dos camponeses.  

 
 
QUESTÃO 27 
 

Reproduz-se, abaixo, parte de um texto do etnólogo, 
jornalista, historiador e folclorista soteropolitano Edison 
Carneiro (1912-1972), publicado no Brasil no ano de 1947.  

“O quilombo não estava constituído apenas de negros, 
nem somente de escravos. Gaspar Barleus referia-se aos 
‘salteadores’ que acorriam aos mocambos, e a expedição 
de Rodolfo Baro (1644), entre os prisioneiros que fez nos 
Palmares Grandes, encontrou sete índios e alguns mulatos 
de menor idade. Cinquenta anos mais tarde, a situação 
não se modificara muito, pois o governador Melo e Castro, 
contando o ataque final ao Oiteiro do Barriga (1694), 
referia-se a ‘mulatos facinorosos’ que aconselhavam os 
negros, e até mesmo a um mouro, ‘que para eles fugiu’, a 
quem se deveriam as poderosas fortificações do Zumbi”.  

(Edison Carneiro, em O quilombo dos Palmares. Rio de Janeiro: 
Editora Civilização Brasileira, 1966. p. 29.) 

A respeito do Quilombo de Palmares, assinale a afirmação 
correta. 
 

a) O Quilombo de Palmares, forma de resistência 
negra contra a opressão da escravidão, durou 
mais de cem anos na chamada Serra da Barriga e 
foi destruído por forças armadas holandesas.  

 
b) O assentamento palmarista é o quilombo mais 

conhecido no Brasil, por ter sido o único de que se 
tem registro documental na história colonial, e seu 
contingente populacional era maior do que o de 
qualquer cidade existente na colônia. 

 
c) Palmares é reconhecido pela historiografia a partir 

dos anos de 1930 como um espaço de 
constituição da resistência, que agregava não 
apenas negros, mas também indígenas e 
integrantes de outros grupos étnicos e culturais.  

 
d) O Quilombo de Palmares foi importante símbolo 

da luta dos movimentos negros no Brasil dos anos 
de 1970, mas nos dias de hoje não tem força 
simbólica nos  movimentos negros, pois eles 
elegeram outros símbolos de resistência. 

 
 

QUESTÃO 28 
 
Na atualidade, os especialistas usam “fascismo” em 
sentido amplo, para descrever qualquer regime autoritário, 
o terrorismo internacional ou as atitudes repressoras por 
parte do Estado. Na Argentina, é possível comparar a 
ditadura militar (1976-1983) com as de Mussolini e Hitler. 
Todos mataram seus próprios cidadãos. Todos 
promoveram a guerra (interior e exterior) como um 
instrumento político. Todos reprimiram sindicatos de 
trabalhadores e outras formas de oposição ao regime. No 
entanto, as diferenças entre as ditaduras italiana e alemã 
são mais importantes que suas semelhanças. 
 
(Adaptado de Federico Finchelstein, em Orígenes ideológicos de 
la “guerra sucia”: fascismo, populismo y dictadura en la Argentina 
del siglo XX. Buenos Aires: Sudamericana, 2016, p. 22-23.) 
 
Considerando as diferenças entre os regimes citados, é 
correto afirmar que: 
 

a) a existência de campos de concentração na 
Alemanha contrasta com a inexistência de centros de 
detenção clandestinos na Argentina. 

 
b) a tortura era uma prática comum na Argentina, 

mas era desconhecida na Alemanha. 
 
c) o ideário de um “homem novo” no regime italiano 

contrasta com a ausência de propósito ideológico na 
Argentina. 

 
d) a questão racial não era preponderante para 

definir as vítimas da violência na Argentina, mas era 
determinante na Alemanha. 
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QUESTÃO 29 
 

 
 

 (Os comedores de batata. Óleo sobre tela, 1885. Vincent van 
Gogh. Disponível em www.vangoghmuseum.nl/highlights.html. 
Acessado em 07/07/2016.)  
 
Essa obra do final do século XIX expressa 

a) um ambiente próximo da realidade, em que as 
figuras que integram as classes sociais inferiores 
exibem um semblante de preocupação, espanto 
ou cansaço. 
 

b) um ambiente em que pais e filhos convivem numa 
estrutura familiar pequena, pois o controle da 
natalidade era bastante difundido entre os 
proletários. 

c) uma cena da vida privada, na qual a mulher é 
destacada como protagonista, ao servir café e 
cortar as batatas, indicando que à época elas se 
dedicavam estritamente ao trabalho doméstico. 
 

d) uma ordem social hierarquizada, na qual a mulher 
era considerada inferior aos homens, como se 
observa na representação do olhar masculino 
arrogante e de afirmação do seu poderio.  
 

 
QUESTÃO 30 
 

 

A gravura anterior foi produzida por Domingos Antônio 
Sequeira, em 1826, e tem como título “Pai de dois povos, 
em dois mundos grandes” (Fundação Biblioteca Nacional, 
Rio de Janeiro). A gravura traz a representação de Pedro I 
segurando uma espada sobre a constituição de 1824 do 
Império Brasileiro. Sua mão esquerda aponta para sua 
filha, princesa Maria da Glória, que segura a Constituição 
portuguesa de 1826. 
 
Sobre a gravura e o contexto da época, é correto afirmar: 
 
a) Dom Pedro I foi um monarca conhecido por suas 
simpatias constitucionalistas e essa postura desagradou à 
elite política no Brasil, levando-o a abdicar do trono 
brasileiro e a assumir o trono português, apoiado pelas 
elites ilustradas lusitanas. 
 
b) A gravura traz a representação de Pedro I como 
protetor da Constituição de 1824, no Brasil, e da 
Constituição de 1826, em Portugal. Constrói, dessa forma, 
a imagem do “Pai de dois povos, em dois mundos”.  
 
c) A gravura foi produzida pouco antes do retorno de 
Pedro I a Portugal e traz o Imperador indicando com sua 
mão esquerda sua linha sucessória ao trono do Brasil 
Império. Com a morte de Maria da Glória, Pedro II acabou 
sucedendo Pedro I no trono do Brasil Império.  
 
d) A gravura representa as intenções de Pedro I de 
substituir a Constituição do Brasil Império pela constituição 
de Portugal; a presença da espada indica que o monarca 
estava disposto a usar a força, se fosse necessário.  
 
 
QUESTÃO 31 
 
“Ou as escolas mudam ou vão desaparecer em pouco 
tempo, diz Angel Pérez Gómez, professor da Universidade 
de Málaga, na Espanha. Em suas pesquisas sobre 
inovação digital, ele procura responder a uma pergunta 
fundamental para a educação: como adequar as 
instituições às exigências da era digital? Muito mais do que 
equipá-las com aparatos tecnológicos, Gómez sugere a 
reformulação total dos currículos e das metodologias de 
ensino. ‘O mais importante é a pedagogia. Novas 
tecnologias com velhas pedagogias não servem para 
nada.’ 

O foco do ensino, defende o pesquisador, deve passar da 
transmissão de informações para o desenvolvimento de 
competências, incluindo até o trabalho com atitudes, 
emoções e valores. Para isso, Gómez propõe uma 
inversão pedagógica: os alunos devem assistir em casa a 
vídeos com informações e conceitos e ir à escola para 
debater, resolver problemas, tirar dúvidas e trabalhar com 
projetos.”  

(Amanda Polato. Disponível em 
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/05/ang
el-perez-gomez-novas-tecnologias-com-velhas-pedagogias-
nao-servem-para-nada.html. Acessado em 24/07/2017.). 

 

Para Angel Pérez Gómez, as instituições de ensino 
devem se adequar à era digital, mas, para que isso 
aconteça, a escola precisa  
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a) reformular currículos e metodologias de ensino 
de modo a ir além da mera transmissão de 
informações. 

b) ampliar o acesso às novas tecnologias para 
tornar os alunos mais preparados para a 
inovação digital. 

c) melhorar o modo de transmitir informações e para 
isso é fundamental equipar-se com as novas 
tecnologias. 

d) adequar as novas tecnologias às velhas 
pedagogias a partir de um trabalho com projetos, 
junto aos alunos. 

 
QUESTÃO 32 
 
Sobre a construção do espaço narrativo no conto “Amor”, 
de Clarice Lispector, é correto afirmar que: 
 
a) O Jardim Botânico e o apartamento de Ana 

representam o encontro definitivo da personagem com 
o seu verdadeiro “eu”. 

b) O apartamento e o bonde significam a dissolução do 
eu “autêntico” da personagem e a impossibilidade de 
um matrimônio feliz. 

 
c) O Jardim Botânico e o bonde personificam a 

integridade espiritual diante da crise matrimonial da 
protagonista. 

 
d) O apartamento e o bonde simbolizam, 

respectivamente, a ordem e a desordem da vida 
psíquica e espiritual da personagem. 

 
 

QUESTÃO 33 
 
Pois o rei fazia questão de que sua autoridade fosse 
respeitada. Não tolerava a desobediência. Era um monarca 
absoluto. Porém, como era muito bom, dava ordens 
sensatas. O pequeno príncipe estava surpreso. 
− Majestade... sobre o que exerce o seu poder? 
− Sobre tudo – respondeu o rei – com grande simplicidade. 
Pois não era apenas um monarca absoluto, era um 
monarca universal.  
− E as estrelas lhe obedecem? 
− Claro - disse-lhe o rei. Elas obedecem prontamente, não 
tolero a indisciplina.  
− Eu gostaria de ver um pôr do sol... Por favor... Ordene 
que o sol se ponha... 
− Se eu ordenasse a um general que voasse de flor em flor 
como uma borboleta, ou escrevesse uma tragédia, ou se 
transformasse em pássaro, e se o general não executasse 
a ordem recebida, quem estaria errado, o general ou eu? 
− O senhor – disse firmemente o pequeno príncipe. 
− Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um 
consegue dar – replicou o rei. A autoridade se baseia 
primeiramente na razão.  
− E o meu pôr do sol?  
− Seu pôr do sol, você o terá. Eu o exigirei. Mas, conforme 
meus conhecimentos de boa administração, vou esperar 
que as condições sejam favoráveis. 
 

(Adaptado de Antoine de Saint-Exupéry, em O pequeno príncipe. 
Trad. Luiz Miguel Duarte. São Paulo: Paulus, 2015, p. 58-60.) 

No excerto, a forma como o rei caracteriza sua autoridade 
permite-nos inferir que 

a) suas ordens serão sempre obedecidas, pois são 
dadas em condições favoráveis. 
 

b) suas ordens podem ou não ser obedecidas, 
porque é ele quem exige obediência. 
 

c) suas ordens serão sempre obedecidas, porque ele 
exerce seu poder sobre tudo. 
 

d) suas ordens podem ou não ser obedecidas, dadas 
as condições do pequeno príncipe. 

 
QUESTÃO 34 

 
Na charge, a expressão “delação premiadaˮ, bastante 
utilizada pela mídia ao longo dos últimos anos, faz 
referência ao fato de Júnior 

a) Júnior ter denunciado seu irmão, que quebrou a 
janela, e por isso saiu ileso da punição. 

b) Júnior não ter quebrado a janela junto com seu 
irmão e por isso saiu ileso da punição. 

c) Júnior ter quebrado a janela junto com seu irmão 
e, por denunciá-lo, saiu ileso da punição. 

d) Júnior, que quebrou a janela, por ter denunciado 
seu irmão como culpado, saiu ileso da punição. 

 
QUESTÃO 35 
 
Caminhos cruzados, de Érico Veríssimo, insere-se na 
produção literária da década de 1930. Considerando o 
contexto histórico do período, é correto afirmar que esse 
romance assume 
 
a) uma posição ideológica neutra, isto é, o narrador, em 

primeira pessoa, não toma partido nas situações 
econômicas e existenciais das personagens. 
 

b) uma atitude política que legitima as desigualdades 
entre a classe burguesa e os trabalhadores que 
formarão a classe operária do Estado do Rio Grande 
do Sul. 
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c) uma abordagem crítica dos valores e hábitos da classe 
burguesa em formação, acompanhada de uma 
descrição contundente das assimetrias sociais. 

 
d) uma crítica comprometida com a visão de mundo 

burguesa, a despeito da sondagem psicológica dos 
principais dramas políticos vividos pelas personagens 
pobres. 

 
 
QUESTÃO 36 
 
 
Suponha que vamos pintar as letras da palavra UNICAMP, 
usando uma cor diferente para cada consoante e uma 
única cor para as vogais, distinta das cores das 
consoantes. Escolhidas as cinco cores, o total de maneiras 
como esse trabalho pode ser realizado é igual a  
 
a) 1440. 
 
b) 720. 
 
c) 240. 
 
d) 120. 
 

 
 

QUESTÃO 37 
 
Seja  um número real tal que , 2, 3  é uma 
progressão geométrica (PG). Então, a razão dessa PG é 
igual a 
 
a) 1. 
 
b) 2. 
 
c) 1/2. 
 
d) 1. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 
 
 
Seja  um número real positivo diferente de 1. O valor de 
log log √  é igual a  

   
a) 1. 
 
b) 0. 

	
c) 1. 
 
d) . 
 
 
QUESTÃO 39 
 
 
Sabendo que   é um número real, considere a equação 
quadrática 2 sin cos 0. Se  e  são as 
raízes dessa equação, então | | é igual a 
 
a) 2| sin cos |. 
 
b) 2. 
 
c) 2| sin |. 
 
d) 2| cos |. 
 
 
QUESTÃO 40 
 
 
Sabendo que  é um número real, considere a matriz  
quadrada de ordem 3, simétrica, com elementos 

1, 	 sen , 	0 e 	 cos . O 
determinante de  é igual a  
 
a) sen . 
 
b) cos . 
 
c) 0. 
 
d) 1.

 


