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1. Este simulado, assim 
como a prova da FUVEST, 
tem duração de 5 (cinco) 
horas, iniciando às 14h e 
terminando às 19h. 

2. A prova é composta de 90 
questões de múltipla 
escolha sendo correta 
apenas uma. 

3. As questões são inéditas 
e foram elaboradas pelos 
nossos professores. 

4. Você recebeu este 
caderno de questões por e-
mail. Ele também está 
disponível para download 
no blog do nosso site. 

5. RANKING: Ao final desta 
prova, você encontrará um 
link para preencher o seu 
gabarito. Preencha-o 
seguindo as respostas de 
cada uma das questões que 
você resolveu. 

 

6. Para participar do 
Ranking Classificatório, 
você precisará preencher 
todo o formulário e 
aguardar a divulgação do 
resultado que será feito em 
nosso site. 

7. A partir das 8h30 do dia 
06/10/2019, os professores 
estarão no canal do 
Estratégia Vestibulares no 
YouTube, para fazer a 
Correção desta prova. Eles 
vão comentar e resolver 
todas as questões 
propostas no simulado. 

8. No dia da prova da 
FUVEST é proibido o uso 
de relógio pessoal. O 
candidato deve controlar 
o tempo disponível, com 
base no relógio fixado à 
frente da sala e nos avisos 
do fiscal. 

9. No dia da prova, uma 

foto sua será 

coletada para fins de 

reconhecimento facial, 

para uso exclusivo da 

FUVEST e da USP, sendo 

que as imagens não serão 

divulgadas nem utilizadas 

para outras finalidades, 

nos termos da lei. 

10. O gabarito do simulado 

e o ranking com a sua nota 

serão divulgados durante a 

transmissão da correção da 

prova no blog do site do 

Estratégia Vestibulares. 

PROVA DE 
CONHECIMENTOS 
GERAIS 
 
05/10/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A divulgação da lista 
com o resultado do 
Ranking do Simulado 
será feita no domingo, 
06/10, a partir das 
08h30. 

ASSINATURA (obrigatória) 

v 
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PREENCHA O GABARITO E CONQUISTE DESCONTOS 

ATENÇÃO: O aluno conquistará desconto nos percentuais a seguir indicados somente se participar e 

preencher o gabarito com suas respostas dentro do prazo de aplicação da prova simulada: 

✓ até 50% de acertos: 20% de desconto; 

✓ acima de 50% e até 60% de acertos: 30% de desconto; 

✓ acima de 60% e até 75% de acertos: 50% de desconto; ou 

✓ acima de 75% de acertos: 70% de desconto. 

Preencha seu gabarito no formulário abaixo! Nossa equipe entrará em contato com você para 

gerar um cupom de desconto que será individual e intransferível. 

 

Preencha seu gabarito! 

http://bit.ly/Simulado-FUVEST-05-10  
 

Conheça o Estratégia Vestibulares 

 
 

https://www.estrategiavestibulares.com.br 
 

 

 

 

Receba Materiais Gratuitos 
 

GRUPO Link do Grupo 

Materiais para ITA / IME http://bit.ly/itaimegratis 

Materiais para Medicina http://bit.ly/medicinagratisev 

Materiais para Vestibulares http://bit.ly/vestgratuitos 

Dicas de Redação http://bit.ly/redacaovest 

Alunos Estratégia http://bit.ly/alunosev 
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01 
Examine as imagens referentes às civilizações antigas: 

          

 

As imagens revelam: 

(A) a divisão sexual do trabalho em que mulheres e 
homens trabalhavam igualmente nas mesmas 
funções. 

(B) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente 
Próximo, dada a escassez de mão de obra e a 
proibição, no antigo Egito, do trabalho 
compulsório.  

(C) o domínio da prática de navegação por todas as 
civilizações que se desenvolveram na região 
conhecida como Crescente Fértil. 

(D) a importância do cultivo agrícola para o modo de 
produção asiático, o qual dependia 
exclusivamente dos rios e dos regimes das chuvas. 

(E) O desenvolvimento de técnicas hidráulicas como 
condição para a evolução das civilizações que 
habitavam o entorno de rios como Nilo, Tigre e 
Eufrates. 

 

 

 

02 
Com base nos trechos abaixo, pode-se apontar 
corretamente que: 

 

"(...) a essência de toda a verdadeira educação ou 
Paidéia é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar 
um cidadão perfeito e o ensina a mandar e a obedecer, 
tendo a justiça como fundamento. (...) Os antigos estavam 
convencidos de que a educação e a cultura não constituem 
uma arte formal ou uma teoria abstrata, distintas da 
estrutura histórica objetiva da vida espiritual de uma nação; 
para eles, tais valores concretizavam-se na literatura, que é 
a expressão real de toda cultura superior. E é deste modo 
que devemos interpretar a definição do homem culto 
apresentado por Frínico.” 

(Werner Jaeger, Paidéia – A Formação do Homem Grego. São 
Paulo: Ed. Martins Fontes. 1995) 

(A) a expressão grega paidéia é de difícil significado, 
de modo que não há como defini-la porque foi 
cunhada em uma língua baseada no grego clássico.  

(B) não se pode evitar o emprego de expressões 
modernas como civilização, cultura, tradição, 
literatura ou educação para estudar os gregos; 
nenhuma delas, porém, coincide realmente com o 
que os gregos entendiam por paideia.  

(C) a valorização, na Grécia antiga, da educação é a 
mesma utilizada pela modernidade no tocante à 
universalização do ensino.  

(D) a carência, entre quase todos os povos da 
Antiguidade, de pensadores capazes de formular 
reflexões conceituais que servissem de base para 
ações práticas.  

(E) a desorganização e fragmentação dos métodos de 
ensino nas sociedades gregas, sendo que os 
atenienses priorizavam a educação militar.  
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Exorbitando a história como ciência e como culto 
público, ao mesmo tempo  a montante, enquanto 
reservatório (móvel) da história, rico em arquivos  e em 
documentos-monumentos, e o aval, eco sonoro (e vivo) do 
trabalho  histórico, a memória coletiva faz parte das 
grandes questões das sociedades  desenvolvidas e das 
sociedades em vias de desenvolvimento …” 

(LE GOFF, Jacques. 1984, p. 46). 

Segundo o texto,  

(A) A memória e a história são diferentes, mas 
igualmente importantes para a sociedade. 

(B) Memória e história são excludentes, mas ambas 
são importantes para a ciência.  

(C) A história é ciência, já a memória é apenas um 
processo social que preocupa as sociedades. 

(D) A história é objetiva porque está baseada em 
documentos, diferentemente da memória coletiva 
que ocorre na esfera individual. 

(E) História e memória  não são ciência, mas 
preocupações das sociedades desenvolvidas e em 
desenvolvimento. 

 

04 

Uma observação comparada dos processos de 
independência da América espanhola e da portuguesa 
no século XIX permite afirmar corretamente que, 

(A) As bandeiras de liberdade e igualdade, cativadas 
na Europa desde a Revolução Francesa de 1789, 
estiveram presentes nas ações dos vencedores das 
lutas pelas independências.  

(B) Os processos na América espanhola resultaram 
em uma fragmentação territorial ao passo que a 
independência no Brasil ficou caracterizada pela 
integridade do território.  

(C) Os povos originários foram atores participantes e 
determinantes apenas no processo da américa 
portuguesa.  

(D) Apesar da relação tensa e conflitiva com as 
respectivas metrópoles, pode-se dizer que os 
aspectos internos se sobrepuseram aos externos 
no estopim das rupturas com as Coroas.  

(E) As elites criollas foram protagonistas tanto na 
independência da América espanhola quanto na 
portuguesa.  

 

 

 

05 

No início do século XVI, além do ouro pilhado, o 
bem mais precioso que os espanhóis poderiam dispor era o 
trabalho das comunidades indígenas. Durante a fase de 
organização da ocupação, em terras firmes, preponderou a 
encomienda. Esta foi a primeira forma institucionalizada de 
trabalho e reunia aspectos da tradição senhorial ibérica com 
os costumes tributários pré-hispânicos. As encomiendas 
eram concedidas como um usufruto aos primeiros 
colonizadores, uma recompensa por serviços prestados ao 
rei. O tratamento dispensado pelos encomendeiros e o ritmo 
de trabalho imposto aos índios, conjugado a falta de defesas 
imunológicas às doenças introduzidas pelos europeus, 
resultaram em um declínio populacional acentuado. Diante 
da queda demográfica, a Coroa se viu obrigada a proteger, 
reforçar ou mesmo criar mecanismos de preservação das 
comunidades que se constituíam na única garantia de 
recrutamento de trabalhadores. 

NEUMNN, Eduardo. Trabalho na América espanhola: salário, 
servidão e escravidão. Associação Nacional de Pesquisadores e 

Professores de História das Américas. Disponível em: 
http://anphlac.fflch.usp.br/trabalho-america-espanhola-

apresentacao 

Sobre o trabalho na América Ibérica, no período da 
Colonização, pode-se afirmar corretamente que,  

(A) enquanto os nativos foram escravizados durante 
todo o período, os indígenas da América 
Portuguesa foram substituídos por africanos 
devido à sua incapacidade para o trabalho. 

(B)) a escravidão indígena foi empregada em regiões 
da América Espanhola, enquanto nas áreas de 
colonização lusa, o escambo foi a única forma de 
trabalho dos nativos. 

(C) o emprego de mão de obra indígena foi 
completamente abandonado na América 
Portuguesa devido à pressão jesuítica, mas 
prevaleceu nas regiões colonizadas pela Espanha. 

(D) a mita foi a principal forma de trabalho 
empregada na América Portuguesa, ao passo que 
os espanhóis enquadraram a mão de obra 
indígena em um sistema conhecido como 
encomienda. 

(E) o trabalho compulsório na América Espanhola se 
utilizou de formas de exploração já existentes em 
algumas regiões do continente, enquanto os lusos 
implementaram formas de trabalho estranhas aos 
nativos das áreas colonizadas. 
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João Romão fugira até ao canto mais escuro do 
armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse 
momento parava à porta da rua uma carruagem. Era 
uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca, 
trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio 
benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a 
sala de visitas. 

Aloísio de Azevedo. O Cortiço. Disponível em:  
<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/cortico

.pdf>. Acesso em: 30 set. 2019. 

O trecho acima pertence à obra O Cortiço, de Aloísio de 
Azevedo. Considerando a época em que transcorre o 
enredo da obra, e a época de sua publicação, é correto 
afirmar que a esse período corresponde o processo de 

(A) crise do Segundo Reinado e consolidação da 
República no Brasil. 

(B) independência do Brasil e criação da ideia de 
nacionalidade. 

(C) fim do Regresso e início da campanha maiorista. 

(D) modernização econômica e fim do período 
joanino. 

(E) nenhuma das alternativas. 
 

07 

“Eu quero me apresentar para vocês que estão aí 
me ouvindo: o meu nome é Ailton, e eu me chamo Aílton 
Krenak porque nós temos o costume de trazer junto com o 
nosso primeiro nome o nome da nossa tribo. Muito antes do 
filho do português vir para cá, muito antes do filho do 
italiano vir para cá, já existia um povo que sempre viveu 
aqui. Essa gente é que é chamada índios. Mas nós não 
somos índios. Antes de ter encontrado os brancos, eu nunca 
tinha ouvido falar na palavra índio. Os brancos é que nos 
chamam assim, e não conseguiram até hoje entender que 
nós somos tribos diferentes, somos povos diferentes, cada 
um com uma identidade própria, habitando diferentes 
lugares do Brasil.” 

SIMÕES, Júlio Assis; MACIEL, Laura Antunes. Pátria Amada 
Esquartejada. São Paulo: DPH, 1992. p. 133. 

Com base no trecho acima, é correto afirmar que: 

(A) O processo de colonização lusa levou em conta as 
especificidades dos povos indígenas para facilitar 
o processo de conquista. 

(B) Embora sujeitos a leituras preconceituosas desde 
o século XVI, os povos indígenas permanecem 
atuantes pelo reconhecimento de sua identidade 
cultural na contemporaneidade.  

 

 

(C) A denominação “índio” empregada pelos 
portugueses evidencia a preocupação de se 
identificar uma matriz cultural comum entre os 
povos conquistados. 

(D) Apesar das visões generalistas do período inicial 
da colonização, os brasileiros atualmente 
reconhecem a pluralidade cultural existente entre 
as populações indígenas. 

(E) O relato evidencia que o desconhecimento dos 
indígenas pelos não índios é resultado de seu 
isolamento cultural e geográfico. 

 

08 
Entre 1785 e 1794, a média anual de importação da 

cachaça em Luanda foi de 1.486 pipas, sendo o Rio de 
Janeiro um dos principais fornecedores. Dos 147 barcos 
brasileiros aportados na capital angolana, 94 saíam deste 
porto, 28 da Bahia e 25 do Recife.  

Camila Moraes Marques. À margem da economia. Dissertação 
em História – UFF. Rio de Janeiro, p. 49. 2011.  

A respeito do comércio de aguardente no Atlântico é 
correto afirmar que: 

(A) O consumo da bebida produzida na América 
evidencia o fim do exclusivo metropolitano no 
Império Português, o que fomentou as trocas 
comerciais entre os dois continentes. 

(B) A aguardente produzida nos engenhos da América 
Portuguesa era utilizada como moeda de troca no 
comércio de escravizados, uma das mais lucrativas 
atividades econômicas do período. 

(C) A produção da cachaça era exclusivamente 
voltada para a exportação, afinal os súditos da 
Coroa lusa eram forçados ao consumo de produtos 
fornecidos pela metrópole.  

(D) A cachaça era um produto apreciado no 
continente africano, mas rechaçado pelos súditos 
da América Portuguesa devido aos impactos 
causados na capacidade produtiva dos 
trabalhadores. 

(E) Devido ao seu baixo valor comercial, a metrópole 
manteve a aguardente à margem de sua política 
tributária, concentrando atenções nos engenhos e 
nas áreas de exploração aurífera. 
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Após o fracasso da guerrilha no início dos anos 70, 
desapareceram as várias organizações militarizadas 
formadas a partir de 1968. Em seu lugar, desenvolveram-se 
outras organizações, civis ou religiosas, cujas finalidades 
nem sempre eram diretamente políticas, mas que tinham a 
vantagem de um contato estreito com as bases, o que não 
se dava com os grupos guerrilheiros. 

José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 
2013. p. 182. 

São exemplos de organizações que atuaram no 
contexto expresso pelo enunciado: 

(A) as Ligas Camponesas e a Juventude Operária 
Católica 

(B) o Movimento Trabalhista Renovador e a União 
Nacional dos Estudantes 

(C) o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e a 
União Democrática Nacional 

(D) as Comunidades Eclesiais de Base e a Associação 
Brasileira de Imprensa 

(E) o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
e o Partido Comunista Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Leia o texto e indique a alternativa que melhor traduz 
as ideias apresentadas. 

 
A região Nordeste caracteriza-se naturalmente 

como de alto potencial para evaporação da água em função 
da enorme disponibilidade de energia solar e altas 
temperaturas. Aumentos de temperatura associados à 
mudança de clima decorrente do aquecimento global, 
independente do que possa vir a ocorrer com as chuvas, já 
seriam suficientes para causar maior evaporação dos lagos, 
açudes e reservatórios e maior demanda evaporativa das 
plantas. Isto é, a menos que haja aumento de chuvas, a água 
se tornará um bem mais escasso, com sérias consequências 
para a sustentabilidade do desenvolvimento regional. 

MARENGO, José A. Possíveis impactos da mudança de clima no 
Nordeste. Algo Sobre.  Disponível em 

<https://www.algosobre.com.br/atualidades/possiveis-impactos-
da-mudanca-de-clima-no-nordeste.html> Acesso em 01/10/2019. 

 

(A) Caso não ocorra um aumento na precipitação, 
elevações de temperatura associadas ao 
aquecimento global podem tornar o clima da 
Região Nordeste mais árido. 

(B) Caso ocorra uma elevação na temperatura e na 
quantidade de chuvas, o clima da Região Nordeste 
tende a ficar mais árido em determinadas regiões. 

(C) O clima da Região Nordeste não deve sofrer 
consequências em caso de uma elevação de 
temperatura, causada pelo aquecimento global. 

(D) Caso ocorra um aumento da precipitação na 
Região Nordeste, em função do aquecimento 
global, o clima deverá se tornar mais árido. 

(E) Uma elevação na temperatura provocada pelo 
aquecimento global deve tornar o clima do 
Nordeste mais úmido, porque a evaporação tende 
a aumentar. 
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Observe a tabela: 

Classificação 
do IDH – 2012 

País IDH 
Expectativa 

de vida (anos) 

Média de 
escolaridade 

(anos) 

Rendimento Nacional 
Bruto (RNB) 

Per capita (dólares) 

1º Noruega 0,955 81,3 12,6 48.688 

3º Estados Unidos 0,937 78,7 13,3 43.480 

45º Argentina 0,811 76,1 9,3 15.347 

59º Cuba 0,780 79,3 10,2 5.539 

85º Brasil 0,730 73,8 7,2 10.152 

172º Zimbábue 0,397 52,7 7,2 424 

173º Etiópia 0,396 59,7 2,2 1.017 

Fonte: PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano 2013. Disponível em: <www.pnud.org.br/arquivos/rdh-2013.pdf>. Acesso em 30/09/19. 

Pode-se concluir corretamente que: 

(A) A Etiópia, por contar com excelentes serviços de saúde e rede hospitalar, ampliou a expectativa de vida de seus 
habitantes 

(B) Cuba, apesar de ter o Rendimento Nacional Bruto elevado, não investe no setor educacional e na saúde de sua 
população 

(C) Zimbábue apresenta a média de anos de escolaridade igual à do Brasil e tem o Rendimento Nacional Bruto per 
capita superior ao da Etiópia 

(D) Os Estados Unidos, por estarem em crise econômica, apresentam índices de renda, educação e saúde inferiores 
aos da Noruega 

(E) A Noruega tem a maior classificação no IDH, entre outros fatores, por garantir muitos anos de escolaridade a seus 
habitantes 

 

12 

Leia o texto a seguir: 

“[...] Podemos resumir de forma sintética as causas energéticas que levaram à aceleração da degradação ambiental a 
partir dos anos 60 no Brasil: 

➢ As teorias econômicas dos anos 50 que preconizavam a maximização do benefício monetário, sem preocupação com 
a renovação dos recursos. 

➢ O predomínio do interesse privado de curto prazo sobre o interesse público de longo prazo. 

➢ A planificação e a gestão fragmentária e setorial dos recursos naturais sem ter em conta suas interações com todos 
os níveis: ecológico, social e econômico. 

➢ A não inclusão do homem no ecossistema [...].” 

Conti, José B.; Furlan, Sueli A. Geoecologia: o clima, os solos e a biota. In: Ross, 
Jurandyr L. S. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1996, p. 200. 

Com base no trecho acima, pode-se afirmar que: 

(A) O interesse público de longo prazo foi o condutor das políticas ambientais brasileiras. 

(B) Não se levou em conta as interações entre os níveis ecológico, social e econômico no Brasil. 

(C) Houve participação intensa dos seres humanos diante das questões ambientais no Brasil. 

(D) No Brasil, as teorias dos anos 50 preocuparam-se mais com a questão ambiental do que com os ganhos 
econômicos. 

(E) Os governos não desenvolveram nenhuma ação concreta para evitar perdas ecológicas no Brasil.
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Leia a notícia com atenção e indique a alternativa 
correta. 

“Um dos fatores estruturais que explicam o 
otimismo dos investidores internacionais com o Brasil 
atende por uma expressão ainda pouco conhecida que, à 
primeira vista, soa quase como uma charada de jogo de 
tabuleiro: bônus demográfico. [...] Em síntese, trata-se de 
um período no qual a população economicamente ativa 
supera largamente a de dependentes, composta por idosos 
e crianças. Segundo especialistas, é uma condição propícia 
ao desenvolvimento de uma economia. [...] O país chegou 
ao bônus demográfico porque a taxa de natalidade caiu 
fortemente a partir do fim dos anos 70, em uma velocidade 
maior do que diminuiu a taxa de mortalidade. Ou seja, com 
o passar dos anos, a soma de idosos e crianças se tornou 
bem menor do que o total de pessoas na ativa.” 

 

Modé, Leandro. País alcança situação demográfica ideal para 
crescimento econômico. O Estado de São Paulo. 2 de Janeiro de 

2010. Disponível em : 
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,situacao-

demografica-do-pais-favorece-o-crescimento,489943>. Acesso em 
02/10/2019 

 

(A) O bônus demográfico ocorre quando a população 
economicamente ativa é superada pela de 
dependentes, sendo propicio para o 
desenvolvimento econômico. 

(B) O Brasil chegou ao bônus demográfico porque a 
taxa de mortalidade caiu mais rapidamente do que 
a taxa de natalidade. 

(C) O bônus demográfico é um momento propício ao 
desenvolvimento econômico em função das altas 
taxas de natalidade. 

(D) O bônus demográfico ocorre quando a população 
economicamente ativa supera a de dependentes, 
sendo um momento propício para o 
desenvolvimento econômico. 

(E) A partir do fim dos anos 1970, o Brasil entrou em 
situação de bônus demográfico e a taxa de 
natalidade passou a crescer rapidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Sobre os conceitos referentes ao processo de 
urbanização, é correto afirmar que CONURBAÇÃO é o 
processo de: 

(A) A expansão vertical das cidades, ocasionando 
problemas ambientais referentes à circulação do 
ar (ilhas de calor). 

(B) O encontro de duas ou mais cidades, formando 
grandes aglomerados urbanos intermunicipais. 

(C) Problemas gerados pela grande população sem 
moradia nas cidades. 

(D) Problemas urbanos referentes à ineficácia dos 
transportes públicos. 

(E) Processo de migração em massa de pessoas do 
campo para a cidade. 

 

15 

Segundo dados da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), na última década 
registrou-se aumento das migrações de chineses, 
filipinos, russos e ucranianos com destino aos países-
membros desse organismo, em sua maioria 
desenvolvidos. Também foi registrado o aumento de 
fluxos migratórios provenientes da américa Latina. 
Esse aumento está relacionado: 

(A) À crise econômica nos países ricos. 

(B) À abertura das fronteiras e incentivos à imigração 
nos países ricos. 

(C) Apenas a guerras religiosas. 

(D) À mudanças climáticas na maioria dos países 
pobres. 

(E) À procura por melhores condições de vida. 
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De acordo com o mapa de rendimento, podemos 
afirmar que a diferença entre homens e mulheres por 
Unidade de Federação é: 

 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 
2012. p. 125. Disponível em: < 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-
catalogo?view=detalhes&id=2101627> Acesso em 01/10/19. 

(A) Menor nas áreas com rendimento mais alto. 

(B) Menor em todas as áreas. 

(C) Maior em áreas com alto rendimento. 

(D) Sempre presente, mesmo nas áreas com 
rendimento maior. 

(E) Imperceptível, já que os rendimentos são 
similares. 

 

17  

Cientistas estimam que o aquecimento global será um 
grande desafio a ser enfrentado pela humanidade nos 
próximos anos. Se, ao contrário disso, estivesse 
acontecendo o resfriamento da Terra, provavelmente: 

(A) Aumentaria o nível dos mares e oceanos pelo 
derretimento das calotas polares. 

(B) As regiões equatoriais seriam as mais afetadas. 

(C) As geleiras aumentariam, acarretando alterações 
no nível dos mares. 

(D) As regiões litorâneas seriam fortemente afetadas 
e cidades tenderiam a desaparecer. 

(E) As calotas polares diminuiriam, principalmente a 
da Antártida. 

18  

 
Tocantins, Piauí, Pará e, principalmente, Maranhão 

são os estados onde está a maior concentração da planta. 
São também os lugares onde estão as quebradeiras de coco, 
mulheres que tiram do babaçu o sustento de toda a família. 
Em todo o Nordeste, 350 mil delas trabalham com o 
aproveitamento do fruto. 

Quebradeiras de coco vivem da exploração do babaçu no MA. G1. 
13/01/2019. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-
rural/noticia/2019/01/13/quebradeiras-de-coco-vivem-da-

exploracao-do-babacu-no-ma.ghtml>. Acesso em 02/10/2019. 

O babaçu é uma planta típica de um ecossistema de 
transição entre domínios morfoclimáticos. 

(A) Mata de araucárias, transição entre os mares de 
morros e o cerrado. O desmatamento, promovido 
pela expansão da fronteira agrícola tem 
prejudicado o extrativismo do babaçu e do pinhão. 

(B) Mata de cocais, transição entre caatinga, cerrado 
e floresta amazônica. A expansão das fronteiras 
agrícolas na região do MATOPIBA tem prejudicado 
o extrativismo do babaçu. 

(C) Mata de pradarias, transição entre mares de 
morros e campos sulinos (pampa). A expansão da 
pecuária de corte tem prejudicado o extrativismo 
do babaçu e da castanha de caju. 

(D) Mata pantaneira, transição entre mares de morro, 
cerrado e floresta amazônica. O babaçu é uma 
importante fonte de renda para a população 
pantaneira, que extrai o óleo e utiliza como 
produto medicinal. A expansão da pecuária leiteira 
tem provocado o desmatamento das palmeiras. 

(E) Mata de restinga, transição entre mata atlântica 
densa, manguezal e o mar. A ocupação irregular de 
áreas de restinga por empreendimentos 
hoteleiros de luxo, como resorts, tem provocado o 
desmatamento das palmeiras e o desemprego das 
quebradeiras de coco. 
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A ressaca do mar destruiu na tarde desta quarta-

feira (19) parte de uma falésia da Praia de Canoa Quebrada, 
no município de Aracati, um dos principais pontos turísticos 
do litoral do Ceará. 

Ressaca do mar derruba parte de falésia na Praia de Canoa 
Quebrada, no Ceará. G1. 20/09/2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/09/20/ressaca-do-
mar-derruba-parte-de-falesia-na-praia-de-canoa-quebrada-no-

ceara.ghtml>. Acesso em 02/10/2019.  

Sobre as falésias, é correto afirmar: 

I- São paredões íngremes encontrados no litoral 
de quase todo o mundo, esculpidos pela ação 
do mar nos últimos 180 milhões de anos, nos 
intervalos de eras glaciais. 

II- São áreas de barras, encontro do rio com o mar. 
Com o aumento dos níveis dos oceanos, as 
barras de falésias estão desaparecendo pela 
força desproporcional do mar. 

III- Do Amapá ao Rio de Janeiro, predominam as 
falésias avermelhadas, formadas a partir de 
terrenos de arenito. No sul do Brasil, são mais 
comuns as falésias escuras, talhadas em 
granito.  

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Observe o mapa abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

Rishabh Tatiraju. The Demilitarized Zone in Korea. Commons 
Wikimedia. 19/09/2012. Disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Korea_
DMZ.svg>. Acesso em 02/10/2019 

O mapa indica: 

(A) a zona de conflito entre as duas Coreias. 

(B) os espaços de transporte clandestino de 
imigrantes norte-coreanos que deixam 
ilegalmente o país. 

(C) a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do sul, 
estabelecida após o Armistício de Panmunjom, 
localizada no 38º paralelo. 

(D) O projeto de um estreito marítimo que dividiria 
geograficamente as duas coreias e que seria 
utilizado para facilitar a navegação. 

(E) A zona militar norte-coreana, cujos mísseis já 
estão apontados para os rivais sul-coreanos. 
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IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análise da Dinâmica 

Demográfica, 2004. Censos Demográficos de 1940, 1950, 1960 e 
1970.  BRITO, F. Revista Brasileira de Estudos de População. 

Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 17 set. 2019. 

 

Muitas mudanças vêm ocorrendo no perfil da 
população brasileira nas últimas décadas. A análise dos 
dados mostrados no gráfico sobre a demografia 
brasileira revela que: 

(A) a partir de 2010, deve haver um decréscimo no 
incremento médio anual na população total, 
revelando um crescimento negativo da população 
e uma diminuição da população absoluta. 

(B) da década de 70 até a de 2010, a população 
absoluta brasileira ainda encontra-se em seu 
grande ciclo de crescimento, com aumentos 
médios anuais superiores a 2,5 milhões de 
habitantes. 

(C) na última década dessa primeira metade de 
século, ou seja, entre 2040 e 2050, o incremento 
médio anual deve ser superior a um milhão de 
habitantes, segundo as estimativas do IBGE. 

(D) entre 2000 e 2010, houve o maior incremento 
médio anual na população total, com uma 
contribuição total, na década, de 10 milhões de 
habitantes à população brasileira. 

(E) haverá, segundo o IBGE, um acréscimo superior a 
40 milhões de habitantes à população brasileira na 
primeira metade do século XXI, que compreende 
de 2001 a 2050. 

 

Para responder as questões 22 e 23,  observe  a 
imagem abaixo. 

 

22  

Essa foto pode ser considerada uma releitura de 
quadros  de René Magritte (1898-1967), artista plástico 
surrealista. Os versos de Carlos Drummond de Andrade 
que mais adequadamente traduzem a mensagem da 
figura acima são:   

(A) “Tua memória, pasto de poesia, 
tua poesia, pasto dos vulgares, 
vão se engastando numa coisa fria 
a que tu chamas: vida, e seus pesares.” 

 
(B) “A madureza, essa terrível prenda 
que alguém nos dá, raptando-nos, com ela, 
todo sabor gratuito de oferenda 
sob a glacialidade de uma estela,” 
 
(C) “Que metro serve 
para medir-nos? 
Que forma é nossa 
e que conteúdo?” 
 
(D) “O mundo não vale o mundo, 
meu bem. 
Eu plantei um pé-de-sono, 
brotaram vinte roseiras. 
Se me cortei nelas todas 
e se todas se tingiram 
de um vago sangue jorrado 
ao capricho dos espinhos, 
não foi culpa de ninguém.” 
 
(E) “Eu quero compor um soneto duro 
como poeta algum ousara escrever. 
Eu quero pintar um soneto escuro, 
seco, abafado, difícil de ler.” 
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Considerando que a temática expressa na imagem  e 
na estrofe do  poema que você assinalou na questão 
anterior está presente em Claro Enigma, assinale a 
alternativa  que contenha a crítica mais apropriada  a 
essa temática em questão.   

(A) “[Em Carlos Drummond  há]...um divórcio do 
poeta com o mundo, a sociedade, para confiná-lo 
a uma certa passividade ou a um certo 
enrolamento sobre ele próprio (Antonio Candido). 

(B) “[Percebe-se um] hiato entre o parecer e o ser dos 
homens e dos fatos que acaba virando matéria 
privilegiada de humor...” (Alfredo Bosi) 

(C) ”A consciência social, e dela uma espécie de 
militância através da poesia, surgem para o poeta 
como possibilidade de resgatar a consciência do 
estado de emparedamento e a existência da 
situação de pavor”. (Antonio Candido) 

(D) “Comparado com o passado, no presente em que 
vive o poeta, “o espaço é pequeno” e o passado se 
mostra “espaço reaberto”, por onde transcorrerá 
um fluxo de imagens representativas de sua vida.” 
(Affonso Romano Sant’Anna). 

(E) “o Eu se reintegra depois de ter se apartado, na 
procura de si mesmo através do tempo” ((Affonso 
Romano Sant’Anna). 

 

 

Texto para as questões 24 e 25 

 
“Sou um viajante inquisitivo e caótico. Gosto de 

descobrir lugares ao acaso, por meio de qualquer imagem 
que esses locais tenham a oferecer: paisagens e prédios; 
cartões-postais e monumentos, museus e galerias que 
abrigam a memória iconográfica de um lugar. Assim como 
adoro ler palavras, adoro ler imagens, e me agrada 
descobrir histórias explícita ou secretamente entrelaçadas 
em todos os tipos de obra de arte- sem, contudo, recorrer a 
vocabulários arcanos ou esotéricos.” 

(Manguel, Alberto. Lendo Imagens. São Paulo : Companhia das 
Letras, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Traduz uma ideia presente no texto a seguinte 
afirmação:  

(A) A viagem inquisitiva e caótica permite ao indivíduo 
descobri lugares ao acaso e, portanto, ter 
experiências existenciais mais interessantes.  

(B) A descoberta mais ingênua das coisas, sem o guia 
da linguagem do especialista, permite leituras 
agradáveis do que se vê ou do que se lê. 

(C) As imagens, sejam as mais imediatas como as da 
paisagem ou aquelas representadas pela arte,  
permitem igualmente a descoberta de si mesmo.  

 (D) A leitura tanto de um texto como de uma obra de 
arte tem o mesmo valor no desenvolvimento da 
capacidade estética do  indivíduo. 

 (E) A leitura de uma obra de arte ou de um texto 
significa  uma viagem interior que deve ser 
vivenciada de forma inquisitiva e caótica. 

 

25 
Constitui recurso estilístico do texto:  

I. a expressão objetiva de uma tese que exige o 
desenvolvimento argumentativo que prove o 
que foi dito.  

II. o uso da própria experiência, ou seja, o  apelo 
emotivo para seduzir o leitor, que deve 
provocar identificação entre leitor e escritor.  

III. uso de períodos curtos com a finalidade de 
produzir um parágrafo entrecortado, cujo 
efeito é  aproximar escrita de oralidade.  

IV. uso de enumeração e  metáfora para dar 
ênfase à ideia.  

Assinale a alternativa correta.  

(A) As afirmações I e II são verdadeiras.  

(B) As afirmações II e III são verdadeiras.  

(C) Todas as afirmações são verdadeiras.  

(D) As afirmações II e IV são corretas. 

(E) As afirmações II, III e IV são corretas. 
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Texto para as questões 26, 27  e 28 

 
“- Não há morte. O encontro de duas expansões, ou 

a expansão de duas formas, pode determinar a supressão 
de uma delas; mas, rigorosamente, não há morte, há vida, 
porque a supressão de uma é princípio universal e comum. 
Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um 
campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas 
chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire 
forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde 
há batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem 
em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se 
suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é 
a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos 
extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da 
vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos 
os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse 
isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo 
motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe 
aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que 
nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a 
destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as 
batatas.” 

(Quincas Borba, Machado de Assis) 

26 

Considere os seguintes comentários sobre diferentes 
elementos linguísticos/ estilísticos presentes no texto: 

I. A palavra “daÍ” ocorre duas vezes no texto, uma 
como conectivo que expressa consequência,  
outra em que o vocábulo indica “procedência”.  

II.  Os dois períodos iniciais  se articulam através 
de sucessivas antíteses que são condensadas 
no antítese do último período.  

III. No último período, observa-se o uso de dois 
recursos estilísticos: elipse e paralelismo 
sintático.  

Está correto o que se afirma em  

(A) I, apenas.  

(B) I e II apenas.  

(C) I e III apenas.  

(D) II e III apenas.  

(E) I e III apenas.  

 

27 
Esse fragmento, no contexto da obra, tem um 
significado e uma função importantes. Assinale a 
alternativa correta em relação ao fragmento no 
contexto da obra.  

 

 

(A) Ao mencionar que o vencido merece ódio ou 
compaixão,  prepara-se o espírito do leitor, pois 
Rubião, depois de enganado e humilhado, mostra-
se digno de compaixão; sua trajetória  de bode 
expiatório serve para mostrar a injustiça do 
vencedores.  

(B) Essa explicação  expressa  melhor as ideias que 
Quincas Borba elaborou na sua teoria do 
Humanitismo; a função desse fragmento é 
somente mostrar o estágio de loucura desse 
personagem que aparece lateralmente  na obra. 

(C) O fragmento apresenta uma paródia ao 
darwinismo social, segundo o qual  a luta pode ser 
justificada; contudo, se a ideia parece coerente em 
si, quando confrontada com o caso particular de 
Rubião, o vencido, a tese de que não há diferença 
entre vencido e vencedor perde o sentido. 

(D) O fragmento antecipa a derrota de Rubião, que 
lutara contra Maia para conquistar Sofia; a 
reconciliação final entre os dois, motivada por 
necessidade financeira,  ilustra o fato de que não 
há diferença entre vencedor e vencido.  

(E)  A ideia de que não há morte  é exemplificada pelo 
cachorro chamado Quincas Borba. Ele tem  o 
mesmo nome do dono e é o único personagem 
que  mantém o espírito da Humanitas; Quincas 
Borba se mantém indiferente a vencedores  e 
vencidos, além de encarnar a alma do seu dono.  

 

28 

A expressão “ao vencedor, as batatas” é irônica, pois, 
embora a argumentação pareça dar a ideia de uma luta 
pela sobrevivência, o resumo do que foi dito, usando 
como objeto de vitória as batatas, desvaloriza o ímpeto 
da batalha.  

Entre as obras escolhidas, há várias narrativas de 
conflito. Qual delas ilustraria a ironia presente na 
expressão? 

(A)  O conflito entre Carapicus e Cabeças de Gato em 
O Cortiço.  

(B) O conflito entre os guerrilheiros e os  agentes do 
governo em Mayombe.  

(C) O conflito entre Turíbio Todo e Cassiano em 
“Duelo” de Sagarana. 

(D) O conflito entre Augusto Matraga e o bando de 
Joãozinho Bem-Bem em “A hora e a vez de 
Augusto Matraga” de Sagarana.  

(E) O conflito entre Gad  (o essênio) e Gamaliel ( o 
doutor em Leis) em A RelíquiaI. 
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Para responder as questões  29, 30 e 31, leia o poema 
abaixo de Gregório de Matos. 

 
Ao divino sacramento  
Tremendo chego, meu Deus, 
Ante vossa divindade, 
que a fé é muito animosa, 
mas a culpa mui cobarde. 
(…) 
Como comerei de um pão, 
que me dais, porque me salve? 
um pão, que a todos dá a vida, 
e a mim temo, que me mate. 
 
(...) 
 
Quanto a que o sangue vos beba, 
isso não, perdoai-me: 
como quem tanto vos ama, 
há de beber-vos o sangue? 
 
Beber o sangue do amigo 
é sinal de inimizade; 
pois como quereis, que o beba, 
para confirmarmos pazes? 
 
Eu confuso neste caso 
entre tais perplexidades 
de salvar-me, ou de perder-me, 
só sei, que importa salvar-me. 
 
Oh! Se me déreis tal graça,  
Que tendo culpas a mares, 
Me virá salvar na tábua  
De auxílios tão eficazes! 
 
E pois já à mesa cheguei,  
Onde é força alimentar-me 
Deste manjar, de que os anjos  
Fazem seus próprios manjares.  
 
Os anjos, meu Deus, vos louve,  
Que vossos arcanjos sabem,  
E os santos todos da glória 
Que o que vos devem vos paguem.  

(Gregório de Matos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
A assinale a alternativa  que melhor interpreta o 
poema. 

(A)  O eu lírico critica a eucaristia, pois acha 
incompreensível que se deva comer o corpo de 
Cristo e tomar o sangue do cordeiro.  

(B) O eu lírico destaca sua confusão diante do santo 
sacramento, mas resolve tomar parte da 
comunhão para não se indispor com  Santo Ofício. 

(C) A culpa que o eu lírico sente  se explica pela dúvida 
que não para de atormentá-lo em relação a um 
dos dogmas mais importantes da Igreja.  

(D) O poema dramatiza a oposição entre a insondável 
Providência e a pequenez do entendimento, pelo 
fato de ele se conciliar, no final,  com a mesa 
divina.  

(E) Por meio de um raciocínio tortuoso, o poeta tenta 
convencer-se de que mesmo que ele não acredite 
na eucaristia, ele terá acolhida pelos anjos, como 
se observa na última estrofe.  

 

30 

Esse poema pertence ao Barroco. De todas as 
características desse período literário, assinale a 
alternativa que contenha aquelas que melhor se 
adequam ao poema. 

(A) sentimentalismo exacerbado, culpa e estilo  
conceptista (estilo retórico de defesa de uma 
ideia). 

(B) jogo de antíteses, fugacidade e  estilo cultista 
(estilo  cujo jogo de palavras chama  a atenção 
para o engenho linguístico do poeta). 

(C) jogo entre sagrado e profano;  religiosidade e 
abuso da antíteses.  

(D) gosto pelo contraste, presença de metáfora 
marítima e estilo conceptista utilizado  para 
exemplificar uma ideia.  

(E) subjetivismo,  moralismo  e estilo cultista (estilo  
cujo jogo de palavras chama  a atenção para o 
engenho linguístico do poeta). 
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Esse mesmo ímpeto expresso pelo eu-lírico pode ser 
observado no comportamento de Nhô Augusto de “A 
hora e a vez de Augusto Matraga (Sagarana).  Qual das 
falas expressa  uma  ideia semelhante à do eu lírico? 

(A) “— Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com 
tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto 
pecado mortal?!” 

(B) “— Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos 
meus pecados!...” 

(C) “Tenho é de ficar pagando minhas culpas, 
penando aqui mesmo, no sozinho. Já fiz penitência 
estes anos todos, e não posso ter prejuízo deles!” 

(D) “— Deus está tirando o saco das minhas costas, 
mãe Quitéria! Agora eu sei que ele está se 
lembrando de mim...” 

(E) “E a minha vez há de chegar... P’ra o céu eu vou, 
nem que seja a porrete!...” 

 

32 
 
Foi, no meu intelecto de bacharel, como se uma 

janela se abrisse e por ela entrasse o sol! Vi 
inesperadamente, ao seu clarão forte, a natureza real 
dessas medalhas, bentinhos, águas, lascas, pedrinhas, 
palhas, que eu considerara até então um lixo eclesiástico 
esquecido pela vassoura da filosofia! As relíquias eram 
valores! Tinham a qualidade omnipotente de valores! Dava-
se um caco de barro — e recebia-se uma rodela de ouro!... 
E, iluminado, comecei insensivelmente a sorrir, com as mãos 
encostadas à mesa como um balcão de armazém:  

— Quinze tostões por água pura do Jordão! Boa! 
Em pouca conta tem Vossa Senhoria o nosso São João 
Batista... Quinze tostões! Chega a ser impiedade!... Vossa 
Senhoria imagina que a água do Jordão é como a água do 
Arsenal? Ora essa!... Três mil-réis recusei eu a um padre de 
Santa Justa, esta manhã, aí, ao pé dessa cama...  

Ele fez saltar o frasco na palma gorda, considerou, 
calculou:  

— Dou quatro mil-réis. 

(A Relíquia, Eça de Queirós) 

 
Sobre esse fragmento  de A Relíquia são feitas as 
seguintes afirmações:  

I.  O jogo entre linguagem profana e sacra 
observável no texto é um recurso raro no 
romance.  

II. Nesse trecho, observa-se que o argumento 
utilizado por  Raposão para recusar os quinze 
tostões beira o sarcasmo. 

III.  Na metáfora envolvendo “lixo” e “vassoura”, o 
primeiro se refere à enumeração de artigos 
religiosos, o segundo termo,  a “meu intelecto 
de bacharel”. 

IV. Nesse trecho, a “relíquia” continua sendo um 
objeto que poderia trazer benefícios materiais 
a Raposão, depois de ele ter  sido deserdado 
no testamento de Titi. 

Assinale a alternativa correta.  

(A) as afirmações I e II são corretas.  

(B) as afirmações  II e IV são corretas.  

(C) as afirmações II, III e IV são corretas.  

(D) Somente a afirmação IV é correta.  

(E) Somente a afirmação II é correta. 

 

33 

O texto de Eça de Queirós apresenta marcas estilísticas 
que tornam sua escrita inconfundível. Os elementos 
abaixo  apresentem marcas estilísticas que podem ser 
encontradas no fragmento e que são típicas do texto 
do romancista português, exceto 

(A) Ironia. 

(B) Enumerações. 

(C) Metáforas criativas ou inusitadas. 

(D) Pontuação expressiva como marca da 
subjetividade. 

(E) Construção de cenas curtas que expressam 
fortemente a crítica. 
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“No entanto, havia no Rio de Janeiro um vasto 
mundo de participação popular. Só que este mundo passava 
ao largo do mundo oficial da política. A cidade não era uma 
comunidade no sentido político, não havia o sentimento de 
pertencer ao uma entidade coletiva. A participação que 
existia era de natureza antes religiosa e fragmentária. Podia 
ser encontrada nas grandes festas populares, como as da 
Penha e da Glória, e no entrudo: concretizava-se em 
pequenas comunidades étnicas, locais ou mesmo 
habitacionais.”  

(Carvalho, José Murilo.  Os bestializados: O Rio de Janeiro e a 
República que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 2004) 

Esse comentário geral sobre o Rio de Janeiro  no final 
do século XIX aponta um série de características da 
forma de viver na cidade. Os traços destacados no 
excerto podem ser observados no livro O Cortiço nas 
ações dos personagens do romance. Todas as ações 
abaixo exemplificam o que foi dito, exceto 

(A) a ocorrência de festas no cortiço. 

(B) a aglutinação dos italianos. 

(C) o envolvimento de Firmo na política. 

(D) a filiação de Jerônimo na ordem terceira de Santo 
Antonio. 

(E) a participação de Albino nos carnavais. 

 

 

35 

Considerando os termos grifados, assinale a alternativa 
em que a alteração proposta não altera o sentido do 
texto. 

(A) Pode-se substituir o “só que” por “contudo”; 
pode-se acrescentar “pois” entre as orações “A 
cidade não era uma comunidade no sentido 
político, não havia o sentimento de pertencer ao 
uma entidade coletiva;  e o “antes” pode ser 
substituído por  “mais”. 

(B) Pode-se substitui “só que” por “é verdade que”; 
pode-se acrescentar “apesar” entre as orações A 
cidade não era uma comunidade no sentido 
político, não havia o sentimento de pertencer ao 
uma entidade coletiva;  e “antes” pode ser 
substituído por “sobretudo”. 

(C) Pode-se substituir “só que” por “mas”; pode-se 
acrescentar “porque” entre as orações A cidade 
não era uma comunidade no sentido político, não 
havia o sentimento de pertencer ao uma entidade 
coletiva; e “antes” pode ser substituído por “acima 
de tudo”. 

(D) Pode-se suprimir o “só que”; pode-se acrescentar 
“contudo” entre as orações A cidade não era uma 
comunidade no sentido político, não havia o 
sentimento de pertencer ao uma entidade 
coletiva; e “antes” pode ser substituído por 
“outrora”. 

(E) Pode-se substituir o “só que” por “apenas que”; 
pode-se acrescentar “embora” entre as orações A 
cidade não era uma comunidade no sentido 
político, não havia o sentimento de pertencer ao 
uma entidade coletiva; e “antes” pode ser 
suprimido. 

 

36 

Há vários expedientes de construção da narrativa e dos 
narradores no contos de Sagrarana. Em um dos contos, 
há uma refração da responsabilidade narrativa, a 
história recontada por diferentes narradores, deixa a 
estrutura narrativa exposta e, ao mesmo tempo, 
reitera o caráter de “história da carochinha”. Assinale 
o conto que apresenta esse expediente narrativo. 

(A) “ Duelo”. 

(B) “Conversa de bois”. 

(C) “Burrinho Pedrês”. 

(D) “São Marcos”. 

(e) “Corpo Fechado”. 
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Texto para as questões 37 a 40. 
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37 

No texto, o primeiro parágrafo indica que 

(A) estão sendo detectadas alergias e crises alégicas 
em muitas crianças. 

(B) estão começando a encontrar a cura para alergias 
em crianças. 

(C) alergias em crianças aumentam visivelmente dia 
após dia. 

(D) estão sendo detectadas alergias em bebês e 
crianças. 

(E) estão sendo detectadas alergias em um número 
crescente de crianças. 

 

38 

No texto, a frase que representa a ideia de que algo é 
ligado e aumenta a potência é 

(A) “… Some of that comes from quicker somewhat 
better diagnosis and increases awareness…”  

(B) “… getting one allergy increases the odds of 
suffering from others…” 

(C) “… It’s like turning on a switch when you get an 
allergy, and there will be more…” 

(D) “…no one knows for sure how the switch gets 
turned on and how that leads to more…”  

(E) “…  but it’s complicated…” 

 

39 

De acordo com o texto: 

(A) na infância, sempre surgem mais alergias em 
muitas crianças. 

(B) não há certeza alguma sobre o surgimento de 
novas alergias. 

(C) os médicos discutem sempre sobre como surgem 
mais alergias. 

(D) não se sabe como surgem alergias complicadas. 

(e) ninguém sabe como sempre surgem mais alergias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
Na frase “The progression of skin allergies to asthma 
and allergic rhinitis is called the allergic or atopic 
march”, o termo sublinhado refere-se: 

(A) ao mês que mais houve descobertas de novas 
alergias.                                                                       

(B) ao mês que detectaram novas alergias na pele, 
asma e rinite alérgica. 

(C) à data que houve progressão de muitas alergias 
em crianças. 

(D) ao mês que uma alergia atópica foi detectada na 
pele. 

(E) ao nome do tipo de alergia, progressão de asma e 
rinite alérgica. 
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Texto para as questões 41 a 44. 

 

41 
Na primeira linha do texto, é possível afirmar que 

(A) um estudo comprovou a velocidade dos avanços da medicina. 

(B) os últimos anos mostraram avanços significativos da medicina. 

(C) a medicina evoluiu como nunca do passado até hoje. 

(D) um estudo ilustrou o avanço e envolvimento da medicina. 

(E) os avanços da medicina foram ilustrados no passado. 

 

42 

No texto, a frase “... has approved first-of-their-kind drugs based on RNA, gene theraphy, and cancer killing chimeric 
antigen receptor (CAR) T-cells and…” representa a ideia que 

(A) medicamentos baseados em terapia genética foram aprovados. 

(B) aprovação de medicamentos que podem levar à cura do câncer um dia. 

(C) aprovação dos kits de primeiros socorros de RNA e terapia. 

(D) medicamentos aprovados recentemente têm base no RNA e células receptoras. 

(E) medicamentos aprovados colaboram com o avanço do estudo para curar o câncer. 
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43 

De acordo com o texto: 

(A) a Farmacopeia dos EUA trabalha para garantir a 
qualidade dos produtos. 

(B) a Farmacopeia dos EUA trabalha busca qualidade 
dos produtos. 

(C) a Farmacopeia dos EUA trabalha com base em 
conhecimentos pre-adquiridos. 

(D) a Farmacopeia dos EUA assegura padrões de 
qualidade acima de tudo. 

(E) a Farmacopeia dos EUA atinge o mercado por 
causa da quallidade dos produtos. 

 

44 

Na frase “Obviously we've evolved tremendously since 
then”, indica que 

(A) houve uma evolução considerável. 

(B) obviamente o envolvimento de Michael Levy foi 
notável. 

(C) desde então, os avanços e evolução ficaram mais 
notáveis do que antes. 

(D) houve um tremendo envolvimento de Michael 
Levy. 

(E) Michael Levy ajudou e se envolveu de forma óbvia 
e colaborativa. 

 

45 

Uma pedra é lançada da origem de um sistema de 
coordenadas cartesianas graduado em metros e, a 
partir daí, descreve uma trajetória parabólica passando 
pelos pontos (1; 3) e (2,5; 3,75) antes de retornar ao 
solo, no eixo horizontal. 

O ponto mais alto da trajetória da pedra está a uma 
altura do solo, em metros, de 

(A) 4 

(B) 4,75 

(C) 5 

(D) 5,35  

(E) 6 

 

 

 

 

 

46 

Em uma feira, o valor de um pastel é de 𝑅$7,00 e o 
valor de um refrigerante é de 𝑅$5,00. Um grupo de 
amigos consumiu 23 itens entre pastéis e 
refrigerantes, gerando uma conta coletiva de 
𝑅$151,00. 

Desse modo, a diferença entre o número de pastéis e 
o número de refrigerantes consumidos é igual a 

(A) 1 

(B) 13 

(C) 5 

(D) 17 

(E) 8 

 

47 

A equação 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 +𝑚𝑦 + 𝑛 = 0 representa 
uma circunferência que tangencia os eixos 
coordenados do plano cartesiano. 

Sabendo que a circunferência em questão não 
apresenta pontos em comum com a reta 𝑦 − 5𝑥 = 0, 
o valor da soma 𝑚 + 𝑛 é igual a 

(A) 15 

(B) −3 

(C) 6 

(D) −12 

(E) 9 

 

48 
Um triângulo retângulo apresenta hipotenusa igual a 

√89 e um de seus catetos igual a 8. Sendo 𝛼 o menor 
ângulo interno desse triângulo retângulo, o valor de 
𝑐𝑜𝑡𝑔(2𝛼) é igual a 

(A) 
80

39
 

(B) 
5

8
  

(C) 
18

25
  

(D) 
39

80
 

(E) 
64

39
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49 
Na figura a seguir, estão duas figuras sobrepostas: uma 
pirâmide 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 de base retangular e um 
paralelepípedo reto 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐹𝐺𝐻𝐼. O ponto 𝐸 pertence 

ao segmento 𝐴𝐹̅̅ ̅̅ . 

 

A medida do segmento 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ , para que a diferença entre 
o volume do paralelepípedo e o volume da pirâmide 
seja igual ao triplo do volume da pirâmide, é igual a  

(A) 0,5 ⋅ 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  

(B) 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  

(C) 0,75 ⋅ 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  

(D) 0,2 ⋅ 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  

(E) 0,1 ⋅ 𝐴𝐹̅̅ ̅̅  

 

50 
Sobre o sistema linear  

{
 
 

 
 
𝑎𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 4

 
𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 0

 
𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 𝑏

 

nas variáveis 𝑥, 𝑦, 𝑧 e constantes reais 𝑎 e 𝑏, podemos 
afirmar que 

(A) o sistema só é possível e determinado se 𝑏 ≥ 0. 

(B) o sistema é possível e indeterminado se 𝑎 < 0. 

(C) o sistema é possível e determinado, qualquer que 
seja o valor de 𝑎. 

(D) o sistema é trivial e admite a solução trivial 
apenas. 

(E) o sistema é impossível. 

 

51 

Na equação 

2 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝑎) + √21 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝑎) = 𝛼 ⋅ 𝑠𝑒𝑛(𝑎 + 𝑏), 

𝑎 e 𝑏 são números reais e 𝛼 é um número inteiro 
positivo. 

Dessa forma, podemos afirmar que  

(A) cos(𝑎) =
𝛼

2
 

(B) 𝑠𝑒𝑛(𝑏) =
1

5
 

(C) 𝑎 =
𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑 

(D) 𝛼 = 5 

(E) 𝑏 = 𝜋 𝑟𝑎𝑑 

 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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52 
Dadas as sequências 

{
 
 

 
 

𝑎1 = 1
 

𝑎2 = 1
 

𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛−2  ;   𝑛 ≥ 3

               

{
 
 

 
 

𝑏1 = 1
 

𝑏2 = 3
 

𝑏𝑛 = 2 ⋅ 𝑏𝑛−1 − 𝑏𝑛−2  ;   𝑛 > 2

 

 

{
 
 

 
 

𝑐1 = 1
 

𝑐2 = 2
 

𝑐𝑛 = 2 ⋅ 𝑐𝑛−1  ;   𝑛 ≥ 3

               

{
 
 

 
 

𝑑1 = 0
 

𝑑2 = 1
 

𝑑𝑛 = (𝑛 − 1) ⋅ (𝑑𝑛−1 + 𝑑𝑛−2)  ;   𝑛 > 2

, 

 

definidas para valores de 𝑛 ∈ ℕ∗, é correto afirmar 

(A) 𝑎𝑛 é uma progressão geométrica 

(B) 𝑏𝑛 e 𝑑𝑛 são progressões harmônicas 

(C) 𝑏𝑛 e 𝑐𝑛 são progressões geométricas 

(D) 𝑐𝑛 é uma progressão aritmética 

(E) 𝑏𝑛 é uma progressão aritmética 

 

 

53 
Em um jogo de baralho, há 25 cartas numeradas de 1 a 25. Astrofôncio retirou desse baralho 5 cartas, conservou duas 
delas, pois continham números primos, e descartou as outras três, por não os conter. Após o descarte, retirou mais 
três cartas das que tinham permanecido no baralho. 

A probabilidade de Astrofôncio, ao final da jogada, ter cinco cartas que contenham números primos é de 

(A) 
7

228
 

(B) 
45

227
 

(C) 
15

195
 

(D) 
1

2
 

(E) 
3

4
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A tabela a seguir mostra a distribuição percentual do 
número de filhos dos funcionários de uma empresa. 

Porcentagem dos 
funcionários 

Número de filhos 

30% 0 

45% 1 

12% 2 

10% 3 

3% 4 

Com base nos dados da tabela, pode-se afirmar que 

(A) a média de filhos para os funcionários dessa 
empresa é de 2 filhos por funcionário. 

(B) a mediana do número de filhos para os 
funcionários dessa empresa é de 1 filho por 
funcionário. 

(C) a moda do número de filhos para os funcionários 
dessa empresa é de 3 filhos por funcionário. 

(D) a média de filhos para os funcionários dessa 
empresa é de 1,7 filhos por funcionário. 

(E) a mediana do número de filhos para os 
funcionários dessa empresa é de 2 filhos por 
funcionário. 

 

55 
Uma escada, que está totalmente encostada em uma 
parede vertical, tem seu ponto de contato com o solo 
afastado da parede, enquanto seu ponto de apoio na 
parede perde altura até encostar no solo. 

O lugar geométrico que contém a trajetória do ponto 
médio da escada no percurso é 

(A) uma circunferência 

(B) uma parábola 

(C) uma reta 

(D) uma elipse 

(E) uma hipérbole 

 

 

 

 

56 

Uma reta 𝑟 é traçada do vértice que contém o ângulo 
reto de um triângulo retângulo até a hipotenusa, de 
modo que fique perpendicular a esta e a divida em dois 
segmentos: um de 9 e outro de 16 unidades de 
comprimento. O valor do cateto menor, do cateto 
maior e da altura com relação à hipotenusa são, nessa 
ordem, iguais a 

(A) 12, 15 e 20. 

(B) 12, 13 e 15 

(C) 10, 11 e 12 

(D) 12, 15 e 15 

(E) 15, 20 e 12 

 

57 

Um instrumento usado para a aferição da pressão de 
fluidos é formado por dois tubos verticais que se 
comunicam por suas bases e são abertos em suas 
extremidades. O conjunto é preenchido de forma 
parcial por um fluido imiscível com a água e, 
inicialmente, o nível nos tubos é o mesmo. Em um 
certo momento, é introduzida água no tubo da 
esquerda, de modo a criar uma pressão equivalente a 
240 𝑃𝑎.  

 

Considerando que não ocorram vazamentos no 
sistema, o fluido no tubo à direita experimentará uma 
ascensão, em 𝑚𝑚, igual a 

(A) 24 

(B) 12 

(C) 2,0 

(D) 8,0 

(E) 10 

 
Note e adote: 
Diâmetro do tubo à esquerda: 40 𝑚𝑚 
Diâmetro do tubo à direita: 20 𝑚𝑚 
Densidade do fluido que preenche o instrumento: 2,4 
Massa específica da água: 1,0 𝑔/𝑐𝑚3 
Aceleração local da gravidade = 10 𝑚/𝑠2 
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Um grupo de estudantes de engenharia mecânica, com 
o intuito de estudar as propriedades da energia 
elástica, criou um dispositivo formado por um tubo 
vertical e uma mola cuja constante elástica vale 𝑘. Um 
certo objeto de massa 𝑚 é posicionado no interior do 
dispositivo e comprime a mola em uma distância 𝑥. 
Quando solto, o conjunto é capaz de levar o objeto até 
uma altura ℎ. 

Se um objeto de massa 4𝑚 for posicionado num 
dispositivo similar, porém uma mola de constante 
elástica 4𝑘, a altura que esse objeto será capaz de 
atingir se a mola for comprimida em uma distância de 
4𝑥 é 

(A) 16 ⋅ ℎ 

(B) ℎ/2  

(C) ℎ ⋅ √2  

(D) ℎ/4  

(E) 64 ⋅ ℎ 

 
Note e adote: 
Despreze a resistência do ar e os atritos internos do 
dispositivo. 
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Com a finalidade de não adiar uma prova de Física, um 
professor a ligou uma lâmpada a uma bateria de seu 
carro, que opera em 12 𝑉 e possui 60 𝐴ℎ. Se a lâmpada 
dissipa 20 𝑊, os valores mais próximos à corrente, em 
amperes, que a atravessa e o tempo que ela 
permanecerá acesa, em horas são 

(A) 60 e 12  

(B) 1,7 e 36 

(C) 5,0 e 20 

(D) 60 e 64 

(E) 1,7 e 29 

Note e adote: 

Considere que a bateria estava 100% carregada e a sua 
eficiência de transferência de energia seja de 80% em 
função de perdas na fiação. 

A lâmpada é própria para operar em corrente contínua 
e a uma tensão de 12 𝑉. 
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Um objeto é posicionado a 2,4 𝑚 de um espelho 
esférico e esse gera uma imagem real. Determine a 
distância focal, em metros, e o tipo de espelho, 
sabendo que o tamanho da imagem é a terça parte do 
tamanho do objeto. 

(A) 0,3 m; côncavo 

(B) 0,6 m; convexo 

(C) 0,4 m; côncavo 

(D) 0,5 m; convexo 

(E) 0,6 m; côncavo 

 

61 

O SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas), que chegou ao espaço em 
maio de 2017, começa a entregar seus primeiros 
resultados, levando sinal de internet a áreas remotas 
do país. Segundo a Viasat e a Telebras, o número de 
escolas da rede pública conectadas chegou a 3,7 mil em 
maio de 2019. 

Suponha que o SGDC descreva uma trajetória circular 
e tenha uma velocidade, com direção tangente à 
orbita, de módulo igual a 8 𝑘𝑚/𝑠. É correto afirmar 
que a sua órbita em torno da Terra tem raio de, 
aproximadamente 

(A) 3 ⋅ 102 𝑘𝑚 

(B) 6 ⋅ 102 𝑘𝑚 

(C) 3 ⋅ 106 𝑘𝑚  

(D) 3 ⋅ 105 𝑘𝑚  

(E) 6 ⋅ 105 𝑘𝑚 

 

Note e adote: 

Raio da Terra = 6 ⋅ 103 𝑘𝑚 

Massa da Terra = 6 ⋅ 1024 𝑘𝑔 

Constante da gravitação universal = 6,7 ⋅ 10−11 𝑚3/
(𝑠2 ⋅ 𝑘𝑔) 
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Uma pequena partícula eletrizada foi colocada no 
interior de uma câmara, em vácuo, onde existe um 
campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido 
oposto ao da aceleração da gravidade local. 

Se o módulo do campo elétrico for ajustado para 6,25 ⋅
103 𝑉/𝑚, a partícula adquire aceleração de módulo 
5,00 𝑚/𝑠2, direção vertical e mesmo sentido do 
campo elétrico. Se a massa da partícula é de 6,00 ⋅

10−15 𝑘𝑔, podemos afirmar que ela possui 

(A) o mesmo número de elétrons e prótons 

(B) 90,0 elétrons a mais que prótons 

(C) 90,0 elétrons a menos que prótons 

(D) 300 elétrons a mais que prótons 

(E) 300 elétrons a menos que prótons 

 

Note e adote: 

Carga do elétron = −1,60 ⋅ 10−19 𝐶 

Carga do próton = +1,60 ⋅ 10−19 𝐶 

Aceleração local da gravidade = 10,0 𝑚/𝑠2 
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Em um plano horizontal sem atritos, duas massas, 𝑚1 
e 𝑚2 giram em órbitas angulares de mesma frequência 
uniforme e presas por cordas de massa desprezível. 

Em um certo instante, ocorre uma colisão frontal e 
perfeitamente elástica entre as duas massas. Após o 
choque, as duas voltam a descrever um movimento 
circular uniforme. Se os módulos das velocidades de 
𝑚1 e 𝑚2 são iguais após o choque, a razão entre 𝑚1 e 
𝑚2 vale 

(A) 1 

(B) 2/3  

(C) 4/3 

(D) 5/4 

(E) 7/13 

 

Note e adote: 

O raio da órbita inicial da massa 𝑚2 é a quarta parte do 
raio da órbita da massa 𝑚1. 
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Certa massa de gás sofre três transformações 
sucessivas, 𝐴 → 𝐵, 𝐵 → 𝐶 e 𝐶 → 𝐴, conforme o 
diagrama que relaciona pressão e volume apresentado 
abaixo: 

 

A respeito dessas transformações são feitas as 
seguintes afirmativas: 

I – A variação da energia interna do gás, ao final 
das três transformações, é nula. 

II – 𝐵 → 𝐶 pode representar uma compressão 
adiabática. 

III – O sentido do ciclo anti-horário indica que o gás 
cedeu calor para o ambiente e a massa gasosa 
realizou trabalho, indicando que o trabalho 
será negativo. 

Está correto apenas o que se afirma em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II . 

(E) II e III. 

 

Note e adote: 

𝑇1 e 𝑇2 representam duas isotérmicas; 

O gás deve ser tratado como ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrategiavestibulares.com.br/
https://www.estrategiavestibulares.com.br/


5º Simulado FUVEST – 1ª Fase – Estratégia Vestibulares – 05/10/2019 

 

65 

Uma barra de 12 𝑚 de comprimento é montada sobre 
um ponto de apoio O. Um recipiente cúbico com 30 𝑐𝑚 
de aresta é cheio completamente de água e, em 
seguida, preso a um fio ideal que é colocado em uma 
das extremidades da barra. 

 

A intensidade da força, em 𝑁, que deve ser aplicada na 
extremidade oposta da barra, de modo a equilibrar 
todo o conjunto, é 

(A) 30  

(B) 120  

(C) 380  

(D) 540  

(E) 720 

 

Note e adote: 

A massa da barra e do recipiente são desprezíveis. 

A aceleração da gravidade é 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2 

A massa específica da água é 𝜇 = 1,0 𝑔/𝑐𝑚3 
 

66 

Uma residência tem como média mensal de consumo 
de energia elétrica 816 𝑘𝑊ℎ. Visando a diminuir o 
valor da conta de energia elétrica, os moradores dessa 
casa decidem diminuir em 40% o tempo de seus 
banhos. 

Se existem 4 moradores na casa e cada um tomava dois 
banhos de 20 minutos por dia, a economia ao final do 
mês será próxima de 

(A) R$ 12,5 

(B) R$ 25,6 

(C) R$ 37,8 

(D) R$ 65,3 

(E) R$ 97,9 

Note e adote: 

Assuma que a conta de luz seja função unicamente do 
consumo em 𝑘𝑊ℎ e que cada um desses custe 𝑅$ 0,30 
na localidade da residência. 

A potência do chuveiro elétrico é de 6,8 𝑘𝑊. 

Admita que um mês tenha 30 dias. 

67 

 

Uma frente de ondas retas, no interior de uma cuba, 
atinge uma barreira que possui uma fenda. O trem de 
ondas, ao encontrar a barreira tende a 

(A) continuar a sua propagação em direção retilínea, 
em função do princípio retilíneo de propagação de 
ondas. 

(B) sofrer reflexão e voltar sem ser capaz de 
atravessar a barreira devido ao fenômeno da 
refração. 

(C) sofrer difração e avançar em todas as direções na 
superfície da água, fenômeno que ocorre de forma 
mais expressiva quando o comprimento de onda é 
próximo ao tamanho da fenda 

(D) sofrer difração e avançar em todas as direções na 
superfície da água, fenômeno enfraquecido 
quando o comprimento de onda é próximo ao 
tamanho da fenda 

(E) sofrer difração e avançar em todas as direções na 
superfície da água, fenômeno indiferente em 
relação ao comprimento de onda e ao tamanho da 
fenda 
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Na época conhecida como Revolução Industrial, a máquina a vapor de James Watt substituiu a força humana, eólica 
e da água. Nesse momento, as fábricas foram desenhadas para produção dos produtos industrializados, diminuindo 
drasticamente o preço dos produtos e aumentando o poder de consumo das populações. 

Acerca do conceitos físicos são feitas as afirmativas: 

I – Uma força não nula que atua em um corpo durante um deslocamento realiza trabalho, desde que os vetores 
força e deslocamento não sejam perpendiculares. 

II – Em homenagem a James Watt, a unidade padrão de potência no Sistema Internacional de unidades é o 𝑊𝑎𝑡𝑡. 

III – O trabalho pode ser interpretado como a quantidade de energia que uma força transfere a um determinado 
sistema. 

Está correto apenas o que se afirma em 

(A) I. 

(B) II e III. 

(C) I e III. 

(D) I e II . 

(E) I, II e III. 

 
 

69 

A taurina é um aminoácido utilizado em bebidas energéticas por auxiliar na desintoxicação do organismo. Além de 
intensificar os efeitos da insulina e atuar como emulsificante de gorduras no intestino delgado, essa substância facilita 
a absorção de gorduras. A síntese de taurina, a partir da cisteamina, é obtida em duas etapas de reações. A reação 1 
é a oxidação da cisteamina e forma a hipotaurina, um ácido sulfínico, onde o átomo de enxofre possui a estrutura do 
ácido cloroso. A hipotaurina é oxidada na reação 2 e forma um ácido sulfônico. 

 

As estruturas da Hipotaurina e da Taurina, são, respectivamente: 

 

(A) 

  

(D) 

 

(B) 

 

(E) 

 

(C) 
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Duas soluções aquosas, uma de ácido sulfúrico e outra 
de ácido acético, apresentam concentrações iguais a 
0,01 mol·L-1 e a 0,02 mol·L-1, respectivamente. Volumes 
iguais dessas soluções foram titulados com uma 
solução padrão de hidróxido de sódio 0,1 mol·L-1, 
atingindo um volume V1 para a solução de ácido 
sulfúrico e V2 para a solução de ácido acético. 
Considere que ambas soluções se encontrem a 25°C, ao 
atingir o ponto de equivalência, a relação entre os 
volumes V1 e V2, e o pH das soluções no ponto de 
equivalência será 

(A) V1=V2. Ambas misturas com pH = 7. 

(B) V1=2V2. Ambas misturas com pH=7. 

(C) V1=2V2. Para a solução de ácido sulfúrico pH<7 e 
ácido acético pH<7. 

(D) 2V1=V2. Para a solução de ácido sulfúrico pH=7 e 
ácido acético pH>7. 

(E)  V1=V2. Para a solução de ácido sulfúrico pH=7 e 
ácido acético pH>7. 

 

71 

Quatro bebidas energéticas de diferentes marcas, 
diferem em sua composição apenas pela presença de 
sacarose ou adoçante. As marcas que possuem 
sacarose, em sua composição, apresentam menor 
quantidade de água, já as com adoçante possuem 
maior quantidade de água.  
 

Marca de bebida 
energética 

Massa (g) Volume (mL) 

A 270 250 

B 480 350 

C 540 480 

D 1350 900 
 

Supondo que a densidade dessas bebidas energéticas 
varie apenas em função da quantidade de sacarose e 
água em sua composição, pode-se afirmar que a(s) 
bebida(s) energética(s) que possui(em) adoçante em 
sua composição é(são) 

(A) B 

(B) C 

(C) A e C 

(D) B e D 

(E) A e D 

Note e adote: 

Densidade da água: 1 g/mL; 

Densidade da sacarose: 1,59 g/mL. 

72 

Um experimento, em um laboratório, para a 
determinação de uma reação química apresentou a 
seguinte relação de consumo de mols do reagente A 
em relação ao consumo de mols do reagente B: 

 

A partir da relação de consumo dos reagentes, pode-se 
determinar a reação química que ocorreu. 

Com base no gráfico pode-se inferir que a reação 
química, não balanceada, e a quantidade de massa 
total, em gramas, do(s) produto(s) formado(s) a partir 
de 3 mols de A, são, respectivamente 

(A) C2H2(g) + O2(g) →CO2(g) + H2O(g). 106 g. 

(B) N2(g) + H2(g) → NH3(g). 17 g. 

(C) SO2(s) + O2(g) → SO3(g). 288 g. 

(D) N2(g) + H2(g) → NH3(g). 34 g. 

(E) C2H2(g) + O2(g) →CO2(g) + H2O(g). 318 g. 

 

Note e adote: 

Massas molares: H=1g/mol; C=12g/mol; N=14g/mol; 
O=16g/mol. 
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As propriedades de alguns materiais foram listadas para escolher a composição de alguns objetos a serem fabricados. 

I- Extrema dureza, baixa tendência à oxidação e baixa resistência à impactos. 

II- Capacidade de deformação ao sofrer impacto, tendência à formar cátions e elevada temperatura de fusão. 

III- Capacidade de deformação ao sofrer impacto, elevada massa molar e baixa solubilidade em água. 

Podemos afirmar que os compostos I, II e III, são, respectivamente: 

(A) Carbonato de cálcio, prata e polietileno. 

(B) Sulfato de alumínio, ouro e polietilenoglicol. 

(C) Policloreto de vinila, diamante e sulfato de cobre II. 

(D) Ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e sulfato de sódio 

(E) Carbonato de cálcio, grafite e parafina. 

 
 

74 

Considere as figuras a seguir, em que cada esfera representa um átomo e cada numeração, um sistema. 

 
 

  
 

Os sistemas mais adequados para representar uma mistura de compostos apolares e uma substância apolar, são, 
respectivamente: 

(A) I e III. 

(B) II e III. 

(C) II e IV. 

(D) III e I. 

(E) IV e I. 
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A reação de esterificação do mentol com ácido acético pode ser catalisada na presença de HPW (Ácido fosfotungstico) 
incluso em sílica.  

OH

Mentol  

Foram realizados 3 experimentos para a reação de esterificação, empregando massas iguais de mentol, com ácido 
acético em excesso, em temperaturas diferentes. O gráfico a seguir mostra a conversão do mentol em acetato de 
mentoila por tempo de reação. 

   

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/3/464-13463.html 

Analisando o gráfico e a estrutura do mentol, pode-se afirmar corretamente que 

(A) A conversão é um processo endotérmico e o produto formado é o etanoato de mentoila. 

(B) A conversão é um processo exotérmico e há liberação de água no processo. 

(C) A velocidade da reação aumentou na presença do catalisador e o mentol possui um grupo fenol. 

(D) O pH da reação diminui conforme a reação se processa e o mentol é um álcool secundário. 

(E) O pH da reação aumenta conforme a reação se processa e o mentol apresenta cadeia heterogênea. 
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Os sprays de pimenta, utilizados pela polícia e forças armadas, possuem a capacidade de imobilizar o agressor devido 
à capsaicina. Essa substância é um agente inflamatório, que além de dilatar os vasos capilares, impede o agressor de 
abrir os olhos, causa cegueira temporária e se liga aos mesmos receptores responsáveis pela sensação de ardência.  

 

Uma alternativa ao spray de pimenta, para o uso civil, é o spray de gengibre, que é composto por um óleo com 
substâncias irritantes - gingeróis. Alguns gingeróis são representados pelas figuras a seguir: 

 

Os gingeróis possuem a mesma propriedade da capsaicina de interagir com os receptores de calor e causam cegueira 
temporária, além de dificultar a respiração do agressor. 

Considere as seguintes afirmações: 

I - Os gingeróis são isômeros da capsaicina e, assim, aumentam a eficácia ao serem combinados ao óleo de 
gengibre, utilizado em sprays aerossóis. 

II - Os gingeróis, em solução aquosa, aumentam o pH do meio, causam irritação das mucosase impedem ao 
agressor de abrir os olhos. 

III - Os gingeróis apresentam baixa solubilidade em água, por esse motivo são extraídos por óleos. 

Está correto apenas o que se afirma em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 
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O pirogalol é uma substância encontrada em diversos 
cosméticos capilares com finalidade de fixar a 
coloração do cabelo. Esses produtos são adicionados 
para que a coloração do cabelo resista, por mais 
tempo, à ação de produtos químicos e condições 
ambientes. Sua síntese é obtida por meio da 
descarboxilização do ácido gálico. 

 

Ácido gálico. 

Considere os seguintes testes com o ácido gálico e suas 
respectivas explicações para os resultados obtidos: 

I - Mediu-se a sua solubilidade em água e obteve-
se um valor elevado. A explicação da alta 
solubilidade é devida, somente, a presença do 
grupo carboxila em sua estrutura. 

II - Reagiu-se 1 mol do composto com 4 mols de 
hidróxido de sódio. Para cada 1 mol do 
composto, são necessários 4 mols de hidróxido 
de sódio, porque tanto a carboxila quanto os 
grupos fenóis apresentam hidrogênios 
ionizáveis. 

III - Mediu-se sua temperatura de solidificação e 
concluiu-se que, em condições ambientes, 
encontra-se no estado sólido. A explicação 
para esse estado físico é a aromaticidade no 
composto, que intensifica as suas interações 
intermoleculares.  

Está correto apenas o que se afirma em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 
 

 

 

 

 

78 

Um fármaco, derivado de um fitoterápico, está sendo 
testado. Preparou-se uma solução padrão desse 
fármaco. Para ocorrer o seu preparo, é necessário 
medir uma concentração exata da amostra.  

 

Concentração 
(mg/mL) 

Absorbância 

0,3 0,3 

0,6 0,4 

0,9 0,5 

1,2 0,6 

C 1,0 

 

Considere que a referência para o padrão estabelecido 
tenha sido adotada para o valor que corresponde a 
absorbância de 1,0 e que a absorbância tenha 
comportamento linear de acordo com as diferentes 
concentrações. A concentração, em quantidade de 
matéria por litro, para a concentração C é: 

(A) 0,001 mol·L-1
. 

(B) 0,002 mol·L-1
. 

(C) 0,01 mol·L-1
. 

(D) 0,02 mol·L-1
. 

(E) 0,03 mol·L-1. 

 

Note e adote: 

Massa Molar do fármaco: 240 g·mol-1 
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A decomposição do tiocianato de mercúrio II por 
ignição produz o paracianogênio. Este composto 
apresenta uma estrutura que cresce conforme a 
reação se processa e, por isso, recebeu o nome de 
serpente de faraó.  

 

Quimicanova.sbq.org.br 

Essa reação química produz substâncias tóxicas, como 
o ácido cianídrico e sulfeto de mercúrio. Uma reação 
alternativa para a serpente de faraó é utilizar uma 
combinação de sacarose, bicarbonato de sódio e 
álcool. 

 

Manualdomundo.com.br 

Dentre as hipóteses formuladas para explicar a 
ocorrência do mesmo fenômeno da serpente de faraó, 
porém, com o uso de sacarose, bicarbonato de sódio e 
álcool, a hipótese, a seguir, mais plausível é:  

(A) A reação entre sacarose e bicarbonato de sódio 
produz o fulereno, forma alotrópica do carbono, 
que possui uma estrutura similar aos tubos que 
crescem conforme o decorrer da reação. 

(B) A reação é exotérmica e, por isso, há liberação de 
energia em excesso que vaporiza o etanol e cria 
microfissuras na estrutura que cresce no decorrer 
da reação química. 

(C) A combustão da sacarose e do bicarbonato de 
sódio com álcool produz uma polimerização entre 
glicose e etanol que, com o passar do tempo, 
aumenta o tamanho da estrutura. 

(D) Por ser um sal de caráter básico, o bicarbonato de 
sódio neutraliza os grupos hidroxilas na sacarose 
e, assim, produz um sal de coloração escura, que 
aumenta seu retículo cristalino conforme o 
decorrer da reação. 

(E) A reação da sacarose e bicarbonato de sódio 
produz gás carbônico e carvão, que, ao decorrer da 
reação, cresce. 
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Uma experiência que muitos jovens já fizeram é de 

colocar a bala mentos em refrigerante, 

especialmente, em Coca-Cola. Ao combinar a bala 

com o refrigerante, observa-se uma grande 

efervescência e o líquido é forçado a sair do 

recipiente. 

A melhor explicação para o fenômeno observado é: 

(A) A bala, em contato com o refrigerante, produz 
uma reação exotérmica que provoca a ebulição do 
líquido. 

(B) A sacarose presente tanto na bala, quanto no 
refrigerante, sofre decomposição e libera gases. 

(C) A bala mentos apresenta caráter básico e reage 
com o ácido presente no refrigerante, e, portanto, 
a forma um sal, que ocupa maior volume. 

(D) A bala mentos é porosa e mais densa que o 
líquido. A combinação desses dois fatores favorece 
o acúmulo de gás no fundo do líquido. O líquido do 
refrigerante é empurrado para fora do recipiente 
devido ao aumento da pressão acumulada no 
fundo do recipiente.  

(E) O refrigerante apresenta pH elevado, que ao 
entrar em contato com a bala, produz gases. 
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Um dos dogmas da biologia celular e molecular é a expressão gênica, isto é, o processo pelo qual a informação contida 
em um gene gera, em um primeiro momento, uma molécula de RNAm e, depois, uma proteína. No entanto, é possível 
que um único gene forme mais de um RNAm e, dessa forma, dê origem a mais de uma proteína, como ilustrado abaixo.  

 

Fonte: National Human Genome Research Institute (domínio público). 

A alternativa que apresenta o nome do processo que permite a produção de diferentes proteínas a partir do mesmo 
gene e o local onde ele ocorre é: 

(A) Transcrição gênica, no núcleo celular. 

(B) Splicing alternativo, no núcleo celular. 

(C) Tradução gênica, no citoplasma. 

(D) Splicing, no núcleo celular. 

(E) Duplicação gênica, no citoplasma. 
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A mutação cromossômica cujo indivíduo apesenta 2n-1 cromossomos em suas células é uma 

(A) euploidia do tipo monoploidia. 

(B) aneuploidia do tipo nulissomia. 

(C) aneuploidia do tipo trissomia. 

(D) euploidia do tipo triploidia. 

(E) aneuploidia do tipo monossomia. 
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Fotossíntese, em linhas gerais, é a conversão que os organismos fotossintetizantes fazem da energia luminosa em 
energia química, a partir da assimilação de gás carbônico. As reações luminosas da fotossíntese (etapa fotoquímica ou 
fase clara) se iniciam com a transferência da energia luminosa para a molécula de clorofila, e ocorrem nos tilacoides 
dos cloroplastos. Os produtos dessas reações que suprem o ciclo de Calvin são  

(A) energia luminosa. 

(B) CO2 e ATP. 

(C) H2O e NADPH. 

(D) ATP e NADPH. 

(E) FAD e CO2. 
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Os insetos que viveram durante o período Carbonífero 
eram bem maiores do que os insetos atuais. Explica-se 
esse gigantismo com base nas altas concentrações de 
oxigênio na atmosfera do período, muito superior à 
taxa observada nos dias de hoje. Levando em conta os 
sistemas de transporte de O2, a menor concentração 
de oxigênio na atmosfera atual é uma restrição para o 
tamanho corporal de insetos, mas não de mamíferos, 
porque  

(A) os insetos possuem respiração traqueal, e a menor 
concentração de O2 na atmosfera atual não 
permitiria a difusão suficiente do gás para todas as 
células do corpo por longas distâncias. 

(B) os mamíferos possuem respiração pulmonar e 
sistema circulatório aberto, de modo que o 
oxigênio é distribuído para todas as células do 
corpo com eficiência. 

(C) os insetos possuem respiração cutânea e sistema 
circulatório fechado, de modo que a menor 
concentração de O2 na atmosfera atual não 
permitiria transporte ativo suficiente do gás para 
todas as células do corpo. 

(D) o tamanho corporal dos insetos é limitado apenas 
pela concentração desse gás na atmosfera. 

(E) os insetos não possuem hemoglobina, pigmento 
exclusivo dos vertebrados, responsável pelo 
transporte especializado de O2 para todo o corpo. 
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No almoço de domingo de uma família havia 
macarronada, frango assado e salada de três tipos de 
folhas verdes (alface, couve e espinafre), temperada 
com sal e limão. A salada foi o único prato que sobrou 
e, para não estragar, foi guardada na geladeira. No dia 
seguinte, verificou-se que as folhas estavam murchas, 
havendo algumas mais murchas que as outras. São 
possíveis explicações para esse fenômeno,  

I – a diferença na concentração de sal em cada tipo 
de verdura. 

II – a quantidade de clorofila presente em cada 
tipo de verdura. 

III – a diferença na espessura da cutícula de cada 
tipo de verdura. 

IV – a diferença na área foliar de cada tipo de 
verdura. 

 

 

Dadas as afirmações acima, é correto o que se afirma 
em 

(A) I e IV apenas. 

(B) II, III e IV apenas. 

(C) I, III e IV apenas. 

(D) III e IV apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
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Em uma população geograficamente contínua, o pool 
genético, isto é, o conjunto de todos os alelos 
presentes na população, é relativamente homogêneo 
porque o fluxo gênico é livre. No entanto, o surgimento 
de uma barreira física pode impedir essa 
homogeneidade gênica devido à redução da 
frequência alélica de um ou mais genes.  

Considere uma situação em que o soerguimento de 
uma cadeia de montanhas levou à separação de uma 
ilha em duas porções e, consequentemente, à 
separação de uma espécie de salamandra nativa da 
ilha. Com o tempo, indivíduos da espécie de 
salamandra em questão de cada uma das novas 
porções foram postos em contato, mas não houve a 
produção de nenhum descendente fértil. É possível 
que essa espécie de salamandra esteja se 
encaminhando para  

(A) uma especiação por deriva genética. 

(B) uma especiação alopátrica. 

(C) uma especiação por dispersão. 

(D) uma especiação simpátrica.  

(E) uma especiação por efeito gargalo. 
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Em um teste clínico para novas vacinas antigripais, um 
pesquisador utilizou duas amostras celulares. A 
amostra ‘A’ continha células sanguíneas vermelhas e a 
amostra ‘B’ continha células do sistema respiratório. O 
vírus do tipo Influenza utilizado no teste possui 
afinidade com proteínas de membrana que ocorrem 
em ambos os tipos celulares. No entanto, ele não 
conseguiu se proliferar na amostra ‘A’. Isso se deve ao 
fato de que  

(A) as células vermelhas do sangue possuem apenas 
DNA extracromossomal, inviabilizando a 
ocorrência do ciclo lítico viral. 

(B) o plasma sanguíneo possui plaquetas que 
impedem a aderência do vírus às membranas das 
células.  

(C) as hemácias não possuem núcleo nem DNA 
cromossomal, inviabilizando a replicação viral. 

(D) as células vermelhas do sangue possuem apenas 
DNA extracromossomal, inviabilizando a 
ocorrência do ciclo lisogênico viral. 

(E) os leucócitos não possuem núcleo nem DNA 
cromossomal, inviabilizando a transcrição gênica 
viral. 
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Em um ecossistema florestal, duas espécies, A e B, 
ocupam o mesmo nicho ecológico, com amplitudes 
diferentes. No momento em que os nichos se 
sobrepõem, é provável que se estabeleça entre essas 
espécies uma relação  

(A) de competição interespecífica. 

(B) de predação intraespecífica. 

(C) de canibalismo interespecífico. 

(D) de competição intraespecífica. 

(E) harmônica de competição. 
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Nas plantas, a condução de água e açúcares da fonte 
para o dreno ocorre  

(A) por difusão, nas traqueídes do xilema.  

(B) pela via apoplástica, nos elementos de vaso do 
lenho. 

(C) pelos plasmodesmos, nos elementos de tubo 
crivado do floema. 

(D) pela via simplástica, nos elementos de tubo 
crivado do xilema. 

(E) por transporte ativo, nos elementos de tubo 
crivado do líber. 

                                   

90 
Após a remoção cirúrgica da vesícula biliar, é 
necessário que o paciente redobre o cuidado ao 
restringir a ingestão de  

(A) vitaminas. 

(B) proteína. 

(C) açúcar. 

(D) gordura. 

(E) amido. 
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Preencha suas respostas! 
http://bit.ly/Simulado-FUVEST-05-10  
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Aplicação Simulado FUVEST – 05/10 
• Início da prova: às 14h 

• Fim da prova: às 19h 

• Divulgação do Ranking: às 19h30 

• Divulgação do Gabarito: às 19h30 

• Correção em Vídeo: às 8h30 do dia 06/10 

• Link da correção: https://www.youtube.com/watch?v=EU-hI_DZMaM  
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