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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
 

Instruções para a realização do Simulado 
 

▪ Este simulado contém 90 questões de múltipla escolha. Para cada questão, há 4 alternativas, devendo ser marcada 
apenas uma. 

▪ As questões são inéditas e foram elaboradas pelos professores do Estratégia Vestibulares, seguindo à risca o perfil 
do Vestibular Unicamp. 

▪ A exemplo do que acontece no Vestibular Unicamp, esta prova tem duração máxima de 5 horas. 

▪ Os participantes terão das 14h às 19h para responder à prova e preencher o gabarito. 

▪ Ao final desta prova, você encontrará o link do formulário o qual você pode preencher com suas respostas. 

▪ Preenchendo o formulário, você será classificado em um ranking que simula o resultado da prova e ainda pode 
garantir cupons que variam de 20% a 70% de descontos nos nossos cursos. 

▪ Gabarito e ranking classificatório serão divulgados durante a correção da prova que acontece no domingo. 

▪ No dia 29/09, às 8h30, os professores participam de uma transmissão, corrigindo e comentando as questões. 

▪ Assista ao vídeo de correção. Assim, você vai identificar os seus erros e corrigi-los a tempo da prova. 

 

 

 

NOME:              INSCRIÇÃO: 

CONTROLE DE RESPOSTAS DO CANDIDATO PROVA E 

1  8  15  22  29  36  43  50  57  64  71  78  85  

2  9  16  23  30  37  44  51  58  65  72  79  86  

3  10  17  24  31  38  45  52  59  66  73  80  87  

4  11  18  25  32  39  46  53  60  67  74  81  88  

5  12  19  26  33  40  47  54  61  68  75  82  89  

6  13  20  27  34  41  48  55  62  69  76  83  90  

7  14  21  28  35  42  49  56  62  70  77  84  E 

 

NOME ASSINATURA DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO ESCOLA SALA LUGAR NA 
SALA 

UNICAMP VESTIBULAR 2019 – 1ª FASE 
CONHECIMENTOS GERAIS 

E 
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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-UNICAMP-02-11  
 

Conheça o Estratégia Vestibulares 

 
 

https://www.estrategiavestibulares.com.br 
Siga-nos nas redes sociais 

 

 
 

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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QUESTÃO 1 
 

Uma das passagens mais conhecidas de O triste fim de 
Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é sua petição 
sugerindo que o tupi-guarani seja reconhecido como 
língua oficial do Brasil.  

Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário 
público, certo de que a língua portuguesa é emprestada 
ao Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e 
o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se 
veem na humilhante contingência de sofrer 
continuamente censuras ásperas dos proprietários da 
língua; sabendo, além, que, dentro do nosso país, os 
autores e os escritores, com especialidade os 
gramáticos, não se entendem no tocante à correção 
gramatical, vendo-se, diariamente, surgir azedas 
polêmicas entre os mais profundos estudiosos do 
nosso idioma – usando do direito que lhe confere a 
Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional 
decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do 
povo brasileiro. 

O suplicante, deixando de parte os argumentos 
históricos que militam em favor de sua ideia, pede vênia 
para lembrar que a língua é a mais alta manifestação 
da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e 
original; e, portanto, a emancipação política do país 
requer como complemento e consequência a sua 
emancipação idiomática. 

(Adaptado de Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma. 17. 

ed. São Paulo: Ática, [s.d.].) 

Na petição 

a) Policarpo sugere que o português é superior ao tupi-
guarani, pois representa a independência política 
do país. 

b) Policarpo compreende a língua como representativa 
da identidade nacional, parte da autonomia de um 
povo.   

c) Policarpo concorda com o poder público na proposta 
de lei que decretaria o tupi-guarani como língua 
oficial do Brasil.  

d) Policarpo mostra que é necessário mudar a língua 
do país, já que todos sofrem com as regras rígidas 
gramaticais. 

 

QUESTÃO 2 
 

 

(Pacha Urbano, As traumáticas Aventuras do Filho do Freud. 

Disponível em 

http://psicologiadospsicologos.blogspot.com/2012/05/as-

traumaticas-aventuras-do-filho-do.html Acesso em 29/10/2019) 

 

 

Na tira acima, o autor retoma o popular conceito de 
Sigmund Freud do Superego, parte de sua teoria do 
inconsciente. O superego é a parte dentro de nós que 
nos impede de realizar tudo aquilo que desejamos, nos 
regulando através da sensação de culpa.  

Considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é 
correto afirmar que nela se lê 

a) uma ironia para com a teoria de Freud, atenuada 
pela apologia ao desafio dos pais por parte dos 
filhos.  

b) uma referência ao conceito de superego, baseada 
na semelhança entre as palavras “superego” e 
“super-homem”. 

c) uma parábola para explicar o conceito de superego 
por meio da semelhança visual entre a personagem 
e Freud.  

d) uma fábula que recria o conceito de superego, com 
base na linguagem infantil apresentada pela 
personagem.  

 

QUESTÃO 3 
 

O poema em prosa A perda da Auréola, de Charles 

Baudelaire, descreve o encontro entre dois homens 

em que um relata para o outro sobre a perda de sua 

“auréola”. Na sua fala o homem diz: “Meu caro, você 

conhece meu pavor pelos cavalos e pelos carros. 

Ainda há pouco, enquanto eu atravessava a avenida, 

com grande pressa, e saltitava na lama por entre este 

caos movediço em que a morte chega a galope por 

todos os lados ao mesmo tempo, minha auréola, num 

movimento brusco, escorregou da minha cabeça para 

a lama da calçada. Não tive coragem de juntá-la. 

Julguei menos desagradável perder minhas insígnias 

do que deixar que me rompessem os ossos. E depois, 

pensei, há males que vêm para bem. Posso agora 

passear incógnito, praticar ações vis e me entregar à 

devassidão, como os simples mortais. E eis-me aqui, 

igualzinho a você, como vê!” 

(Adaptado de Charles Baudelaire, Perda de auréola, in 

Pequenos poemas em prosa. Edição bilíngue. Florianópolis: 

Editora da UFSC; Aliança Francesa de Florianópolis, 1988, p. 

217.) 

No excerto adaptado que você leu, há menção à 
possibilidade de passar incógnito como “a perda da 
auréola”. A auréola trata-se de uma figura de linguagem 
para 
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a) a vileza e devassidão de alguns homens, que por se 
crerem melhor do que os outros, praticam atos 
condenáveis.  

b) a ideia de impunidade, pois alguns homens usam de 
seus privilégios divinos para cometer atos imorais 
às escondidas. 

c) a noção de santidade, frequentemente associada 
aos homens que passam despercebidos, sendo 
mesmo agredidos nas ruas.  

d) a impressão de alguns homens de que eles são 
melhores do que os outros e, por isso, ostentariam 
um acessório de divindade.  

 

QUESTÃO 4 
 

 
Disponível em: https://www.psafe.com/blog/10-expressoes-e-

memes-engracados-da-internet/. Acessado em 30/10/2019. 

Do ponto de vista da norma culta, é correto afirmar que 
“conteseno” e “ca” são 

a) palavras resultantes da atribuição do sentido 
conotativo das palavras, modificando seu sentido 
original.  

b) palavras resultantes dos processos de sufixação e 
prefixação, criando neologismos a partir de 
palavras nominais. 

c) palavras que possuem dupla escrita, podendo 
aparecer em diversas formas de escrita, sem perda 
de sentido.  

d) palavras que resultam da transposição do som das 
palavras para a escrita, ainda que sem respeito à 
norma culta. 

 

 

 

QUESTÃO 5 
 

 

Fonte: Página do Facebook – André Dahmer – malvados. Disponível 

em: https://tinyurl.com/yylggqra. Acesso em: 30 out. 2019. 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) No uso do verbo “alimentar”, utilizado no infinitivo 
por se tratar de uma locução verbal, há sentido 
metafórico. 

b) A tirinha pode ser associada à máxima “saiu para 
comprar cigarros e nunca mais voltou”, uma vez 
que lida com abandono familiar. 

c) Há humor, isto é, situações cômicas surgidas de 
uma surpresa, no segundo quadrinho, pois 
pensamos que a mulher não quer que ele vá. 

d) A crítica final do texto refere-se ao perigo de ser 
consumido pelo uso excessivo de tecnologias de 
informação como redes sociais. 

QUESTÃO 6 
 

Ministério da Ciência erra no português ao felicitar 
professor e vira meme 

Professores — sobretudo os de português — se 
assustaram com a homenagem do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCTIC) nesta terça-feira (15), 
Dia do Professor. Mensagens publicadas no Twitter da 
pasta trouxeram erros gramaticais e um estilo 
linguístico pouco fluido, virando motivo de piada entre 
os usuários da rede social.  

Uol 15/10/2019 

(Disponível em 

 https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/10/15/ministerio-da-

ciencia-erra-no-portugues-em-parabens-a-professor-e-vira-

meme.htm , acessado em 09.10.2019. 

Entre os excertos sobre a Língua Portuguesa 
reproduzidos a seguir, assinale aquele que justificaria a 
maneira de o MEC manifestar-se. 

a) O ‘internetês’ utiliza a palavra escrita com a 
liberdade que existe na palavra falada. Isso porque 
a interação on-line é mais dinâmica, exigindo 
agilidade no ato de se comunicar. “As novas 
abreviações que surgiram nas redes socais não 
foram criadas aleatoriamente. Há uma lógica para 
a sua compreensão.  

(Disponível em 

https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/vidaeestilo/internautas

-customizam-a-l%C3%ADngua-nas-redes-sociais-1.405697.html  , 

acessado em 09.10.2019.) 
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b) Apesar da coexistência das variantes linguísticas, a 
língua formal tem finalidades específicas e 
essenciais para a vivência em uma sociedade que 
depende da escrita em diferentes situações 
cotidianas, é por isso que ela conta com regras fixas 
que facilitam o planejamento do texto e a 
interpretação do leitor. As demais variantes, quer 
sejam orais ou escritas, estão mais recheadas de 
improviso e de marcas características de acordo 
com quem fala, quem ouve, em qual ambiente, etc 
- ou seja, aspectos que tornam a interpretação mais 
desafiadora e, por isso, não configuram a norma 
padrão. 

(Disponível em https://blogs.oglobo.globo.com/todos-pela-

educacao/post/qual-importancia-da-lingua-formal-e-por-que-ela-tem-

tanto-espaco-na-escola.html  , acessado em 09.10.2019.) 

c) A necessidade de empregar determinado nível de 
linguagem nos atos e nos expedientes oficiais 
decorre, de um lado, do próprio caráter público 
desses atos e comunicações; de outro, de sua 
finalidade.   

(Manual de Redação da Presidência da República) 

 

d) Nessa concepção, negamos que as línguas se 
organizem de uma maneira uniforme, fazendo com 
que seus usos orais ou escritos possam ser 
caracterizados alternativamente como "certos" ou 
"errados". Antes, toda língua se constitui como um 
conjunto de variedades dotadas de diferenças 
recíprocas, cada uma delas podendo ser utilizada 
de acordo com os contextos sociais de interação. 

(Disponível em  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

18132016000300731, acessado em 09.10.2019). 

QUESTÃO 7 
 

A música “Mulheres de Atenas”, de Chico Buarque, foi 
escrita por Chico Buarque, em 1976, durante a Ditadura 
Militar. Na época, o Brasil ainda vivia sob o AI-5, ato 
que institucionalizava a censura prévia aos artistas. Um 
modo de driblar a censura, era produzir críticas veladas 
ao regime.  

(...) 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas 

Elas não têm gosto ou vontade 

Nem defeito nem qualidade 

Têm medo apenas 

Não têm sonhos, só têm presságios 

O seu homem, mares, naufrágios 

Lindas sirenas 

Morenas 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas 

As jovens viúvas marcadas 

E as gestantes abandonadas 

Não fazem cenas 

Vestem-se de negro, se encolhem 

Se conformam e se recolhem 

Às suas novenas 

Serenas 

É correto afirmar que, na canção, a crítica velada se dá 

a) no conselho irônico de imitar a submissão das 
mulheres, num momento de cidadãos oprimidos. 

b) no reforço à supremacia masculina, sugerindo que 
mulheres eram mais oprimidas pelo regime. 

c) nas referências religiosas, denotando o papel central 
da Igreja na censura moral de então.  

d) na figura das viúvas, simbolizando as mulheres que 
apoiam o regime e, por isso, sofrem depois. 

 

QUESTÃO 8 
 

Um dos autores que teorizaram sobre o gênero conto 
foi Edgard Allan Poe (1809-1849), para ele 

“todo enredo, digno desse nome, deve ser elaborado 
para o desfecho, antes de se tentar qualquer coisa com 
a caneta. É somente com o desfecho constantemente 
em vista que podemos conferir a um enredo seu 
indispensável ar de consequência, ou causalidade, 
fazendo com que os incidentes e, principalmente, em 
todos os pontos, o tom tendam ao desenvolvimento da 
intenção”.  A  ideia do escritor era de que o final de um  
conto deveria ser tanto imprevisto como necessários.   

A partir desse comentário e do seu conhecimento sobre 
as obras indicadas para esse vestibular, assinale a 
alternativa correta.  

a) Essa teoria é contrária a teoria do Sermão conforme 
Padre António Vieira; para o  padre,  o sermão deve 
ser coroado por palavras raras e metáforas 
engenhosas e isso deve impressionar, a conclusão 
não precisa ser coerente com o todo.  

b) O  conto “A hora e a vez de Augusto Matraga”  
consegue extrair admiração do leitor justamente por 
contrariar essa regra de Poe, a morte inesperada 
de Nhô Augusto nada tem a ver com a sua situação 
anterior. 

c) Tanto “A hora e a vez de Augusto Matraga” , de 
Guimarães Rosa,  quanto “O Espelho, de Machado 
de Assis, rompem  com a estrutura típica proposta 
por  Poe, uma vez que trata-se de contos 
introspectivos nos quais o fluxo de consciência tem 
mais importância do que a ação.  

d) Em “O Espelho”, Machado de Assis cumpre à risca 
a proposta de Poe no que diz respeito à história 
contada por Jacobina, mas, ao mesmo tempo, 
provoca uma ruptura com esse modelo ao 
considerar o outro plano narrativo, no qual o 
contador de histórias tem uma ação imprevista. 
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QUESTÃO 9 
 
O livro de crônicas A cabra vadia de Nelson Rodrigues 
é considerado um marco polêmico na literatura de seu 
período, sendo considerado Modernismo da 3ª 
geração. Indique a alternativa em que todas as 
características mencionadas podem ser 
adequadamente atribuídas à obra em questão. 

a) Crítica de alguns elementos como o poder jovem e 
o padre de passeata, a qual ressalta o caráter de 
confissão de opiniões conservadoras. 

b) Rejeição dos valores burgueses, narrativa linear e 
fluente de um narrador onisciente, visão pessimista 
em relação aos problemas sociais. 

c) Distanciamento da desigualdade social e racial, 
cultivo do humor e digressões sobre banalidades, 
visão reformadora das mazelas sociais. 

d) Abandono das idealizações românticas, uso de 
técnicas que aproximam literatura de outras artes, 
como o teatro, a música e a televisão. 

 
QUESTÃO 10 
 
Mas esta batalha, desgraçadamente, vai ganhá-la Mr. 
Hyde, percebe-se pela maneira como Raimundo Silva 
está a sorrir neste momento, com uma expressão que 
não esperaríamos dele, de pura malignidade, 
desapareceram-lhe do rosto todos os traços do Dr. 
Jekill, é evidente que acabou de tomar uma decisão, e 
que má ela foi, com a mão firme segura a esferográfica 
e acrescenta uma palavra à página, uma palavra que o 
historiador não escreveu, que em nome da verdade 
histórica não poderia ter escrito nunca, a palavra Não, 
agora o que o livro passou a dizer é que os cruzados 
Não auxiliarão os portugueses a conquistar Lisboa, 
assim está escrito e portanto passou a ser verdade, 
ainda que diferente, o que chamamos falso prevaleceu 
sobre o que chamamos verdadeiro, tomou o seu lugar, 
alguém teria de vir contar a história nova, e como. 

SARAMAGO, José. História do cerco de Lisboa. 

 

A crise, que transforma a relação da personagem com 
o modo de ver o mundo, decorre da(o) 

a) falta de pontuação, o que no texto de José 
Saramago adquire aspecto experimentalista, 
exaustivo e sufocante. 

b) insegurança que o protagonista, o escritor, sente em 
relação ao seu aproximar de Maria Sara, sua 
superiora por quem se sente apaixonado. 

c) prepotência de querer desbancar o escritor numa 
luta por domínios do conhecimento, principalmente 
no embate entre Filosofia e História. 

d) erro que o revisor Raimundo comete 
intencionalmente, conferindo-lhe o poder não só de 
bater emenda como também de mudar a História. 

 
 

 
QUESTÃO 11 
 

Texto 1 

Tantos poemas que perdi. 

Tantos que ouvi, de graça, 

pelo telefone — taí, 

eu fiz tudo pra você gostar, 

fui mulher vulgar, 

meia-bruxa, meia-fera, 

risinho modernista 

arranhado na garganta, 

malandra, bicha, 

bem viada, vândala, 

talvez maquiavélica, 

e um dia emburrei-me, 

vali-me de mesuras 

(era uma estratégia), 

fiz comércio, avara, 

embora um pouco burra, 

porque inteligente me punha 

logo rubra, ou ao contrário, cara 

pálida que desconhece 

o próprio cor-de-rosa, 

e tantas fiz, talvez 

querendo a glória, a outra 

cena à luz de spots, 

talvez apenas teu carinho, 

mas tantas, tantas fiz... 

Ana Cristina 

 

Texto 2 

Talvez eu seja um sádico, ou um anjo 

[um mágico,  

Ou juiz ou o réu, um bandido do céu Malandro ou otário, 
padre sanguinário Franco-atirador, se for necessário 

Revolucionário, insano ou marginal 

Antigo e moderno, imortal 

Fronteira do céu com o inferno 

(Racionais)  
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Ambos os poemas versam sobre um tema caro à 
literatura, a identidade subjetiva. Assinale a alternativa 
que apresenta o traço que permite a classificação dos 
textos como típicos da produção pós 70.  

a) Uso frequente das antíteses, fato que revela uma 
alma atormentada.  

b) Uso do verso livre como forma de rompimento com 
a tradição literária.  

c) Afirmação de características de tipos antes 
marginalizados ou subestimados socialmente.  

d) Uso de palavras do cotidiano, até antipoéticas, como 
forma de valorização do mundo urbano 

 

QUESTÃO 12 

 
“Nem pensou mais em morte, nem em ir para o céu; e 
mesmo a lembrança de sua desdita e reveses parou de 
atormentá-lo, como a fome depois de um almoço cheio. 
Bastava-lhe rezar e aguentar firme, com o diabo ali 
perto, subjugado e apanhando de rijo, que era um 
prazer. E somente por hábito, quase, era que ia 
repetindo: 

— Cada um tem a sua hora, e há-de chegar a minha 
vez! 

Tanto assim, que nem escolhia, para dizer isso, as 
horas certas, as três horas fortes do dia, em que os 
anjos escutam e dizem amém... 

Mas, afinal, as chuvas cessaram, e deu uma manhã em 
que Nhô Augusto saiu para o terreiro e desconheceu o 
mundo: um sol, talqualzinho a bola de enxofre do fundo 
do pote, marinhava céu acima, num azul de água sem 
praias, com luz jogada de um para o outro lado, e um 
desperdício de verdes cá em baixo — a manhã mais 
bonita que ele já pudera ver.” 
 

A partir da leitura do fragmento acima, assinale a 
alternativa que melhor comenta esse momento de Nhô 
Augusto em “A hora e a vez de Augusto Matraga”.  

a) A transformação da natureza anuncia, 
profeticamente, a mudança interior do protagonista 
que, manifestando um perspectiva hedonista,  
usufruirá do retorno a sua essência de valentão.  

b) Há uma oposição entre a alegria expressa pela 
natureza e a contrição do personagem, o que define 
a melancolia como sentimento que acompanha Nhô 
Augusto até o final de sua trajetória.  

c) A mudança de humor do protagonista se reflete na 
natureza, que depois das trovoadas, verdejava em 
festa; essa paisagem antecipa a satisfação interna 
do personagem que se revelará até mesmo no 
momento de seu martírio.  

d) A expressão “há de chegar a minha vez” sempre 
repetida por Nhô Augusto manifesta a 
agressividade que não pode ser de modo algum 
remida nem perdoada.  

QUESTÃO 13 
 

Sabe-se que A falência é uma obra elaborada por mais 
de 15 anos e escrita por uma mulher em pleno início de 
século XX. Em relação a essa obra, assinale a 
alternativa em que todas as características listadas são 
corretas. 

a) Camila é mulher íntegra e dedicada ao marido, 
embora sua crise seja não suportar mais a 
quantidade de filhos que tinha. 

b) Francisco Theodoro teve uma infância sossegada, 
sendo herdeiro de um grande armazém de café em 
Portugal, transferido para o Brasil. 

c) Doutor Gervásio é perceptivo e irônico, ao passo de 
notar que a sociedade, inclusive os familiares mais 
próximos, notaram seu caso de adultério. 

d) Ruth é uma menina sensível e mimada, que apenas 
liga para o luxo e constantemente esnoba os irmãos 
gêmeos, Mário e Raquel. 

 

QUESTÃO 14 
 

Em uma sala com 40 alunos brasileiros natos, 25 já 
viajaram para o Chile, 7 para o Paraguai e 7 para os 
Estados Unidos. Além disso, nenhum outro país foi 
visitado por aluno algum dessa sala. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, dentre esses alunos 

a) todos já viajaram ao exterior 

b) pelo menos um aluno já viajou para mais de um país. 

c) nenhum aluno viajou para mais de um país. 

d) pelo menos um aluno não saiu do Brasil. 

 

QUESTÃO 15 
 

Um dado de seis faces, não viciado, é lançado seis 
vezes consecutivas. A probabilidade de se obter um 
número primo em todos os lançamentos é de 

a) 
1

65 

b) 2−6 

c) 
1

16
 

d) 
3

65 

 

QUESTÃO 16 
 

Sabe-se que a função 𝑓(𝑥) é definida de tal forma que, 

para todo número real, tem-se (𝑥 − 2) ⋅ 𝑓(𝑥 − 5) −
(𝑥 − 1) ⋅ 𝑓(𝑥 − 4) + 2𝑥 − 4 = 0. 

Então, 𝑓(−1) é igual a 

a) −1 

b) 0 

c) 1 

d) 2 
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QUESTÃO 17 
 

Considere as funções polinomiais 𝑓(𝑥) = 𝑥2 e 𝑔(𝑥) =
𝑥 + 5, ambas definidas para todo número real 𝑥. 

O produto das raízes da equação 𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑔(𝑥) é 

igual a 

a) 0 

b) 15 

c) 20 

d) 45 

 

Questão 18 
 
Considere os pontos 𝐴 = (0,0), 𝐵 = (20,30) e 𝐶 =
(𝑥, 0)no plano cartesiano. 

O gráfico da função 𝑦 = 𝑓(𝑥), que associa a cada 10 ≤
𝑥 ≤ 40 a área do triângulo de vértices 𝐴, 𝐵 e 𝐶, é dado 
por 

a) 

 

b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) 

 
d) 

 
 
QUESTÃO 19 
 

Considere as circunferências 𝐶1: 𝑥2 + 𝑦2 + 6𝑥 − 4𝑦 +
12 = 0 e 𝐶2: 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 + 6𝑦 + 9 = 0. 

A equação da reta que contém os centros de ambas as 
circunferências é 

a) 5𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 

b) 6𝑥 + 5𝑦 + 3 = 0 

c) 5𝑥 − 6𝑦 + 3 = 0 

d) −5𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 

 

QUESTÃO 20 
 
Sejam as matrizes  

𝐴 = (
3 2

−3 −2
)    𝑒   𝐵 = (

2 3
0 1

), 

o produto 𝐴2020 ⋅ 𝐵 é igual a 

a) (
6 11

−6 −11
) 

b) (
2 3
0 1

) 

c) (
−3 −11
6 2

) 

d) (
2 11

−3 −6
) 
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QUESTÃO 21 
 

Sabendo que o sistema {

𝑥 + 𝑦 = 𝑎
𝑥 − 𝑧 = −2
𝑦 + 𝑧 = 𝑏

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 6

tem solução, é 

correto afirmar que 

a) 𝑎 + 𝑏 = 0 

b) 𝑎 − 𝑏 = 3 

c) 𝑏 − 𝑎 = 2 

d) 𝑎 ⋅ 𝑏 = 5 

 

QUESTÃO 22 
 
Seja o polinômio de coeficientes reais 𝑝(𝑥) = 𝑎𝑥4 +
𝑏𝑥3 + 𝑐𝑥2 + 𝑑 divisível por (𝑥 − 1), é correto afirmar 
que, quaisquer que sejam os valores dos coeficientes,  

a) 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 1 

b) 𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑑 = 0 

c) 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 0 

d) 𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑑 = 1 

 
QUESTÃO 23 
 
Considere a equação (𝑥 − 𝑦 ⋅ 𝑖) ⋅ (𝑦 + 𝑥 ⋅ 𝑖) = 2𝑥𝑦 + 𝑖, 
onde (𝑥, 𝑦) são pontos do plano cartesiano. 

Sendo 𝑖 a unidade imaginária, o lugar geométrico dos 

pontos (𝑥, 𝑦) é 

a) uma circunferência 

b) uma parábola 

c) uma elipse 

d) uma hipérbole 

 
QUESTÃO 24 
 

Um cilindro equilátero tem área total igual a 24𝜋 𝑐𝑚2. O 
volume desse cilindro é igual a 

a) 16𝜋 𝑐𝑚3 

b) 20𝜋 𝑐𝑚3 

c) 12𝜋 𝑐𝑚3 

d) 18𝜋 𝑐𝑚3 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 
 
Sendo 𝛼 um ângulo do primeiro quadrante do ciclo 

trigonométrico, a sequência (𝑠𝑒𝑛(𝛼), 𝑡𝑔(𝛼),
2

3
) é uma 

progressão geométrica (PG). 

Dessa forma, a razão dessa PG é 

a) 
1

2
 

b) 
√3

3
 

c) 
2√3

3
 

d) 
√3

2
 

 

QUESTÃO 26 
 

Considere o retângulo 𝐴𝐵𝐶𝐷, representado na figura a 
seguir. 

 
Nesse retângulo, 𝐴𝐵 = 2, 𝐴𝐷 = 1, 𝐹 é um ponto da 

diagonal 𝐵𝐷 e 𝐸𝐹 é perpendicular a 𝐵𝐷. Então, o 

segmento 𝐵𝐹 é igual a 

a) √5 

b) 
3√5

5
 

c) 
√3

2
 

d) 
2√3

3
 

 

QUESTÃO 27 
 
A razão entre o número de diagonais e o número de 
vértices de um polígono convexo é igual a 

a) 2 

b) 
𝑛

2
− 1,5 

c) √2 

d) 
𝑛2

𝑛−3
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QUESTÃO 28 
 

Os elementos de uma sequência representam a 
quantidade de divisores de cada um dos números de 1 

a 10. 

A soma dos elementos dessa sequência é igual a 

a) 25 

b) 53 

c) 72 

d) 33 

 

QUESTÃO 29 
 

Analise, nesta imagem, a posição da sombra do escritor 
Fernando Pessoa em uma caminhada. Com base em 
sua análise, conclui-se que ele caminha na direção: 

 

Fonte: 

<http://1.bp.blogspot.com/_HLAjPzqPmfw/Swh7LmDUEcI/AAAAAA

AABUQ/Hr7pjz7JtSQ/s400/fernando_pessoa1.jpg>. Acesso em 

21/10/2019. Adaptado. 

a) Leste, no período da tarde 

b) Norte, no período da manhã 

c) Oeste, no período da tarde 

d) Sul, no período da manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 
 
Um estudante foi encarregado de estudar aspectos 
urbanos de um bairro da cidade de Manaus. O 
professor de Geografia, sabendo da importância da 
Cartografia para esse tipo de estudo, forneceu ao aluno 
cinco mapas e pediu que ele utilizasse o que tivesse 
maior nível de detalhe. Dentre as opções a seguir, o 
estudante deverá escolher o mapa em qual escala?  

a) 1:1.000.000 

b) 1:10.000 

c) 1:250.000 

d) 1:500.000 
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QUESTÃO 31 
 

 

 
Fonte: <http://tiapaulaeducadora.blogspot.com/2011/01/um-doente-muito-estranho-quino-toda.html>. Acesso em 21/10/2019. 

 
Uma situação que pode ilustrar a análise da Mafalda no último quadro da tirinha é a: 

a) Atuação do Estado Islâmico na Síria e no Iraque 

b) Expansão do Islamismo no Leste e no Sul Asiático 

c) Formação do Estado da Palestina e na redução do território de Israel 

d) Reunificação política da Coreia do Sul e da Coreia do Norte 

 

QUESTÃO 32 
 
O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, definiu dia 5 de abril, que o horário de verão não será adotado em 2019. 
Sobre seu conhecimento acerca do horário de verão é correto afirmar: 

a) Ocorria nas regiões Sul e Sudeste. 

b) O relógio era adiantado em 1 hora e ocorria apena no Sudeste e no Nordeste. 

c) O relógio era adiantado em 1 hora e ocorria apenas no Sudeste. 

d) Ocorria em todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
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QUESTÃO 33 
 
Muitas foram e tem sido ainda hoje as descobertas na área de Cartografia. Pode se dizer que a evolução da Ciência 
Cartográfica acompanha o progresso da humanidade. Novos instrumentos e aparatos tecnológicos surgem e propiciam 
cada vez mais a busca pela precisão na localização de pontos na superfície terrestre. Avalie assim, as situações 
descritas abaixo e selecione a alternativa correta relativa à veracidade das afirmativas. 

I - Em 1714, depois de muitos naufrágios dos navios da Marinha Real, o Parlamento Britânico instituiu um prêmio 
milionário para quem descobrisse como determinar a longitude no mar. Grandes capitães, da era da exploração, como 
Vasco da Gama e Fernão de Magalhães se perderam no mar. Cientistas consagrados como Isaac Newton e Edmond 
Halley haviam tentado estabelecer um método de calcular a longitude, a partir de experimentos de astronomia, mas 
sem sucesso. Quem conseguiu descobrir a maneira de medi-la com precisão foi um humilde relojoeiro: John Harrison. 

II - Para imaginar linhas de longitude que dividem a Terra de um polo a outro, primeiro é necessário conceber a Terra 
com um formato esférico. Pitágoras provavelmente a partir das observações de navios chegando e partindo, 
desaparecendo no horizonte, chegou a esta conclusão no século VI a.C. 

III- Eratóstenes, importante astrônomo e matemático da antiga Grécia, no século III a.C., a partir de observações e 
análises geométricas da sombra do sol calculou com precisão o perímetro do equador de cerca de 40.000 km. 

IV- O conhecimento da hora em dois lugares simultaneamente é fundamental para a determinação da longitude. Ao 
girar sobre seu eixo, a Terra completa uma rotação de 360º a cada 24 horas, isso significa 15 graus por hora (4 minutos 
a cada grau). Assim, cada hora de diferença entre um navio no mar e o ponto de partida determina uma distância 
percorrida de 15 graus de longitude. Hoje isso seria um evento muito simples, mas no século XVIII, com os relógios de 
pêndulo, foi uma tarefa muito difícil. 

a) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras 

c) Apenas a afirmativa IV é falsa 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras 

 

QUESTÃO 34 
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a) O estado do Mato Grosso é o que mais utiliza agrotóxicos por causa da mecanização, intensidade de insumos, 
latifúndios e agricultura voltada para o mercado internacional. 

b) O estado do Amapá é o que menos utiliza agrotóxicos devido a leis ambientais mais rígidas, pouca atuação de 
multinacionais do agronegócio e produção de culturas que não exigem agroquímicos. 

c) O estado do Mato Grosso é o que mais utiliza agrotóxicos por causa do mercado interno, solo adequado para 
plantação, leis ambientais mais frágeis e pela abundância de aquíferos. 

d) O estado do Amapá é o que menos utiliza agrotóxicos devido ao investimento pesado em agricultura orgânica, baixa 
    densidade demográfica e a fisiografia da região não permite o uso de agroquímicos. 
 
QUESTÃO 35 
 

Além de ser um dos mais visitados pontos turísticos, o Salar de Uyuni (imagem abaixo) é uma área de grande 
importância estratégica para a Bolívia devido à grande  

demanda de baterias, com destaque para os carros elétricos. 

 

Sobre esse mineral, a sua utilização e as reservas bolivianas assinale a alternativa correta. 

a) A valorização das reservas de lítio da Bolívia é influenciada pelo aumento na demanda de baterias, com destaque 
para os carros elétricos. 

b) A valorização no mercado de lítio acompanha a alta de preços de produtos minerais causada pela desaceleração 
da economia global. 

c) O alto custo de extração somado ao histórico de pouca exploração mineral na Bolívia, dificulta a exploração do lítio 
mesmo com o aumento do preço desse mineral. 

d) A Bolívia não deve investir na exploração de lítio devido à alta volatilidade do mercado desse mineral, facilmente 

substituído por outros. 

QUESTÃO 36 
 
Sobre a produção petrolífera no Brasil atual pode-se afirmar que:  

I. Há cerca de 20 anos o petróleo brasileiro era, em sua maioria, oriundo de importações. Atualmente, o país já detém 
a autossuficiência do produto, ou seja, já produz o suficiente para atender ao mercado interno.  

II. No ano de 2005 a camada pré-sal foi descoberta com inúmeras jazidas produtivas de petróleo. A camada está 
localizada no estado do Paraná, nas proximidades do Porto de Paranapanema, ficando a cerca de 800 km da região 
litorânea.  

III. O petróleo continua sendo descoberto e explorado na plataforma continental e nos mais distantes rincões do subsolo 
nacional; recentemente 

Assinale as opções que contém apenas afirmativas corretas.  

a) I  

b) II  

c) III 

d) II e III 
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QUESTÃO 37 
Considere o mapa do continente africano abaixo. 

 

Fonte: <http://equattoria.blogspot.com/2009/06/o-que-e-e-onde-fica-

o-sahel-africano.html>. Acesso em 22/10/2019. 

 

A respeito da região em destaque no mapa, assinale a 
alternativa correta.  

a) Zona de transição entre a ecozona afrotropical e a 
ecozona afrotemperada, com extensão média de 
5.400km leste-oeste.   

b) Trata-se de uma região fitogeográfica dominada por 
vegetação de savanas, que recebe uma 
precipitação entre 150 e 300 mm por ano. 

c) Região marcada por conflitos, pobreza, crime 
organizado e extremismo, também conhecida como 
“cinturão da fome”.  

d) Região considerada o berço do jihadismo 
contemporâneo com a maior concentração de 
grupos extremistas do continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 38 
 
As quatro afirmações que se seguem serão 

correlacionadas aos seguintes termos:   

(1) vulcanismo – (2) terremoto – (3) epicentro – (4) 
hipocentro  

a. Os movimentos das placas tectônicas geram 
vibrações, que podem ocorrer no contato entre duas 
placas (caso mais frequente) ou no interior de uma 
delas. O ponto onde se inicia a ruptura e a liberação 
das tensões acumuladas é chamado de foco do tremor.  

b. Com o lento movimento das placas litosféricas, da 
ordem de alguns centímetros por ano, tensões vão se 
acumulando em vários pontos, principalmente perto de 
suas bordas. As tensões, que se acumulam 
lentamente, deformam as rochas; quando o limite de 
resistência das rochas é atingido, ocorre uma ruptura, 
com um deslocamento abrupto, gerando vibrações que 
se propagam em todas as direções. 

c. A partir do ponto onde se inicia a ruptura, há a 
liberação das tensões acumuladas, que se projetam na 
superfície das placas tectônicas.  

d. É a liberação espetacular do calor interno terrestre, 
acumulado através dos tempos, sendo considerado 
fonte de observação científica das entranhas da Terra, 
uma vez que as lavas, os gases e as cinzas fornecem 
novos conhecimentos de como os minerais são 
formados. Esse fluxo de calor, por sua vez, é o 
componente essencial na dinâmica de criação e 
destruição da crosta, tendo papel essencial, desde os 
primórdios da evolução geológica. 

TEIXEIRA, Wilson et al. Decifrando a Terra, 2003. Adaptado  

 

Os termos e as afirmações estão corretamente 
associados em:  

a) 1d, 2a, 3b, 4c 

b) 1d, 2b, 3c, 4a  

c) 1b, 2a, 3c, 4d  

d) 1c, 2d, 3b, 4a 
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QUESTÃO 39 
 
A Zona Costeira (ZC) brasileira, conforme Dec. Nº 5300/04, é uma faixa territorial para efeitos de gestão ambiental e, 
no parágrafo 4º do art. 255 da Constituição Federal, é considerada como patrimônio nacional (...). Reconhecida 
atualmente com extensão superior a 8.500km (...), incorporando 17 estados e aproximadamente 400 municípios 
distribuídos do norte equatorial ao sul temperado do Brasil. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: Site do Ministério do Meio Ambiente - MMA. Disponível em:< 

http://www.mma.gov.br/gestaoterritorial/gerenciamento-costeiro/a-zona-costeira-e-seus-m%C3%BAltiplosusos/caracteristicas-da-zona-costeira>. 

Acesso 20/10/2019.  

 

O chamado território marítimo brasileiro abrange zonas específicas mapeadas a seguir: 

 

Fonte: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/32/326007/html/index.html>. Acesso em 20/10/2019 

 

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:  

a) A área oceânica brasileira é chamada de Amazônia Azul porque é quase tão extensa quanto a floresta amazônica. 
São 4.489.919 km² de área, formada por mais de três milhões de km² de Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e mais 
950 mil km² de plataforma continental. Juntos, esses espaços marítimos correspondem ao mesmo tamanho das 
terras continentais. 

b) A porção de mar correspondente a Amazônia Azul foi declarada território brasileiro em 1982, na Convenção das 
Nações Unidas sobre os direitos do mar (CNUDM) e ratificada pelo Brasil, que atualmente exerce direitos de 
soberania sobre a plataforma continental, para efeitos de exploração dos recursos naturais em conjunto com países 
vizinhos que disponham da mesma faixa litorânea. 

c ) O Mar Territorial, que não deve ultrapassar o limite de 12 milhas náuticas (MN); a Zona Contígua, adjacente ao mar 
territorial, cujo limite máximo é de 24 MN e é medida a partir das linhas de base do mar territorial; a Zona Econômica 
Exclusiva (ZEE), medida a partir das linhas de base do mar territorial e que não deve exceder a distância de 200 
MN; e a Plataforma Continental, que começa na linha de costa e desce com um declive suave até o talude 
continental, são as subdivisões da Amazônia Azul. 

d) Programas governamentais que buscam a participação das comunidades costeiras, promovendo inclusão social e 
o desenvolvimento sustentável no litoral brasileiro são uma das principais oportunidades para a preservação da 
Amazônia Azul, pois garantem que o território marítimo não seja de forma alguma impactado negativamente pela 
exploração de seus recursos biológicos, minerais, energéticos e biotecnológicos. 
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QUESTÃO 40 
 

Flores monoicas apresentam mecanismos que 
impedem a autofecundação, sendo um deles a 
funcionalidade dos estames e carpelos em períodos 
diferentes. Esses mecanismos, aliados à polinização, 

a) promovem a dispersão de sementes e possibilita a 
conquista de novos ambientes. 

b) em nada tem a ver com a presença de insetos nos 
ecossistemas.  

c) foram fundamentais para a dispersão e dominação 
das angiospermas no planeta.  

d) permitem menor variabilidade genética, o que 
possibilita maior diversidade de plantas. 

 
QUESTÃO 41 
 
Alterações cromossômicas numéricas estão 
relacionadas com perdas ou adições de cromossomos 
inteiros, o que altera o cariótipo do indivíduo. Elas 
decorrem da não-disjunção dos cromossomos 
homólogos ou das cromátides-irmãs. Caso um dos 
gametas anormais seja fecundado por um gameta 
normal, o zigoto resultante dessa fecundação 
apresentará conjunto gênico distinto daquele 
apresentado pela espécie. 

 

 

O esquema mostra duas possibilidades do fenômeno 
de não-disjunção em um par de cromossomos 
homólogos dentre os 10 pares que uma espécie 
apresenta, durante a espermatogênese. Assinale a 
alternativa que contém a correspondência correta entre 
o número e o que ele representa, e o número e a 
consequência da fecundação do espermatozoide 
formado com um óvulo normal.   

a) 1: não-disjunção na anáfase I; 4 e 7: monossomia.   

b) 2: não-disjunção na anáfase II; 3 e 6: euploidia. 

c) 1: não-disjunção na anáfase II; 3 e 6: trissomia. 

d) 2: não-disjunção na anáfase I; 5: normal. 

 
 

QUESTÃO 42 
 
A grelina é um hormônio secretado por células da 
parede do estômago que desencadeia a sensação de 
fome antes das refeições. Contrapondo a ação da 
grelina, a insulina, além de participar da regulação dos 
níveis de glicose no sangue, suprime a fome. Esses 
hormônios atuam em uma região do cérebro chamada 
de “centro da saciedade”, controlando o apetite por 
mecanismos de retroalimentação. 

Diante do exposto e analisando o gráfico que segue, é 
possível afirmar corretamente que: 

 

a) No trecho B, há estímulo para a secreção de grelina. 

b) No trecho A, há estímulo para a secreção de 
insulina.  

c) No trecho B, nenhum dos hormônios está atuando. 

d) No trecho D, há estímulo para a secreção de grelina. 

 

QUESTÃO 43 
 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que 
pode causar doenças respiratórias e feridas na pele, as 
quais são bastante dolorosas. É um problema grave de 
saúde pública, inclusive porque, em estágios mais 
avançados, pode causar danos no cérebro, nos nervos 
e no coração. 

Sobre a sífilis, pode-se afirmar corretamente que 

a) tem como agente etiológico o Treponema pallidum, 
um protozoário ciliado. 

b) pode ser transmitida ao feto através da placenta, via 
congênita, ou ao bebê durante o parto.  

c) é a principal causa de câncer no colo do útero.  

d) não há tratamento. 
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QUESTÃO 44 
O cladograma abaixo apresenta as relações evolutivas 
de  grupo de animais. 

 

Nele se observa que: 

a) Tetrapoda constitui um grupo de animais que 
apresenta fecundação interna. 

b) Dinosauria constitui um grupo de animais extintos. 

c) Archosauria inclui crocodilianos, dinossauros e 
aves. 

d) Amniota inclui animais amoniotélicos, uricotélicos e 
ureotélicos. 

 

QUESTÃO 45 
O tecido conjuntivo pode ser dividido em vários tipos 
dependendo da sua constituição celular, da 
composição do tecido intersticial e, consequentemente, 
das funções que desempenha. O tecido conjuntivo 
chamado de propriamente dito é aquele que apresenta 
a constituição mais típica de células e matriz 
extracelular, apesar de se encontrar subdividido em 
tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, este 
ainda podendo ser modelado ou não modelado.   

Na figura é possível observar os constituintes 
fundamentais do tecido conjuntivo propriamente dito. 

 

 

(Fonte: Shutterstock). 

Assinale a alternativa correta. 

a) O tecido conjuntivo frouxo é formado por feixes de 
fibras colágenas que se dispõem sem uma 
orientação definida, conferindo certa resistência em 
todas as direções. Está presente em porções 
profundas da derme.   

b) O tecido conjuntivo denso modelado é formado por 
feixe de fibras que se dispõem paralelamente umas 
às outras, o que garante resistência a forças de 
tração exercidas em um determinado sentido. É 
encontrado nos tendões.  

c) O tecido conjuntivo denso não modelado apresenta 
consistência delicada e flexível, sendo o tecido com 
maior distribuição do corpo, onde preenche 
espaços entre tecidos e suporta células. 

d) O tecido conjuntivo denso modelado apresenta 
grande quantidade de fibras colágenas e matriz 
mineralizada. Dessa forma, confere, ao mesmo 
tempo, resistência e elasticidade ao tecido, sendo 
encontrado nos tendões.  

 
QUESTÃO 46 
 

Comparações de DNA nos permitem dizer que cerca de 
95% do material genético do chimpanzé é igual ao 
humano.  

Considere quatro fragmentos de um gene.  

 

Com base neles, assinale a alternativa correta. 

a) Nenhum dos fragmentos poderia pertencer a 
chimpanzés e humanos. 

b) Os fragmentos 1 e 2 poderiam pertencer a humanos 
e chimpanzés, mais do que  1 e 3. 

c) Os fragmentos 1 e 3 poderiam pertencer a humanos 
e chimpanzés, mais do que 1 e 2. 

d) Os fragmentos 3 e 4 poderiam pertencer a humanos 
e chimpanzés, mais do que 1 e 2. 

 

QUESTÃO 47 
 

Cerca de 150 milhões de anos atrás, no período 
Jurássico, uma criatura emplumada do tamanho de um 
corvo morreu e ficou presa em sedimentos.  

Na figura abaixo, observamos um fóssil de 
Archaeopteryx lithographica, que foi considerado por 
muito tempo o “elo perdido” entre répteis e aves, pois 
apresenta características de ambos: possuíam penas 
como as aves e dentes e garras como os demais 
répteis.  
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Fonte: Shutterstock. 

Assinale a única alternativa que não apresenta uma 
afirmação correta sobre registros fósseis. 

a) Fósseis são formados por um processo em que 
ocorre a preservação de partes duras do corpo, 
como ossos, enquanto as partes moles se 
decompõem. 

b) Registros fósseis fornecem evidências evolutivas e 
nos ajudam a contar a história da vida na Terra. 

c) Através dos fósseis, é possível observar claramente 
a evolução de cada espécie, pois não há falhas no 
registro fóssil.  

d) Assim como a embriologia comparada e as 
evidências moleculares, os fósseis nos fornecem 
indícios do processo evolutivo dos seres vivos.  

 

QUESTÃO 48 
 
S. T, um homem de 56 anos, faz uso contínuo de 
bebidas alcoólicas há 5 anos. O álcool é uma 
substância tóxica ao organismo, e quando ingerido em 
grandes quantidades, além de promover alterações 
comportamentais, pode resultar em dano hepático 
devido ao desenvolvimento e maior atividade de uma 
organela celular, o   

a) retículo endoplasmático rugoso. 

b) complexo golgiense. 

c) lisossomo. 

d) retículo endoplasmático liso. 

 

 

QUESTÃO 49 
 

Os animais ilustrados nas figuras apresentam 
diferentes características, que os classificam em 
grupos distintos de tetrápodes. 

 

Fonte: Shutterstock. 

Quais são essas características? 

a) Salamandras possuem pele sem escamas, pobre 
em queratina e com ausência de glândulas, sendo 
a umidade proveniente do ambiente em que vivem. 

b) Lagartos possuem pele rica em glândulas, que 
auxiliam no controle da temperatura no ambiente 
terrestre. 

c) Salamandras possuem pele úmida e muito 
vascularizada, o que permite a realização das 
trocas gasosas. 

d) Lagartos possuem pele com ausência de glândulas 
e bastante fina, o que permite a regulação da 
temperatura. 

 

QUESTÃO 50 
 
Em um evento na sede da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), [...] professor David Salisbury, informou 
nesta quinta-feira (24/10) que a poliomielite selvagem 
tipo 3 foi erradicada do mundo. [...] Em 2015, a 
comissão independente emitiu certificado declarando 
erradicada a poliomielite tipo 2. "Essa notícia é um 
marco para a humanidade", afirmou o presidente da 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim), Juarez 
Cunha, ao falar sobre a erradicação da poliomielite tipo 
3.  Ele alertou, porém, que dois países – Afeganistão e 
Paquistão – ainda registram casos de pólio do tipo 1. 
"Devido à persistência desses casos em tais países, 
nós, aqui no Brasil, e também em outros países, não 
devemos baixar a guarda. Devemos, isso, sim, insistir 
na cobertura global vacinal", afirmou Cunha. 

Comissão declara que poliomielite tipo 3 foi erradicada do mundo. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-

10/comissao-declara-que-poliomielite-tipo-3-foi-erradicada-do-

mundo. Acesso em 29/10/2019. 
 

A instrução dada na reportagem, sobre não baixarmos 
a guarda e insistirmos na vacinação, é importante, pois 
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a) a poliomielite é uma doença viral transmitida através 
do contato com saliva contaminada e ingestão de 
água e alimentos contaminados. A não imunização 
possibilita, portanto, que a doença seja facilmente 
adquirida. 

b) a poliomielite é uma doença bacteriana transmitida 
através do contato com saliva contaminada e 
ingestão de água e alimentos contaminados. A não 
imunização não possibilita que a imunidade inata 
reconheça o agente causador da doença. 

c) a poliomielite é uma doença bacteriana transmitida 
através da picada do mosquito Culex. A não 
imunização possibilita, portanto, que a doença seja 
facilmente adquirida. 

d) a poliomielite é uma doença viral transmitida através 
da picada do mosquito Culex. A não imunização 
possibilita, portanto, que a doença seja facilmente 
adquirida. 

 

QUESTÃO 51 
 

O crescimento prematuro da República Romana seguiu 
o curso normal de qualquer Cidade-Estado clássica 
ascendente: guerras locais com cidades rivais, 
anexação de terras, sujeição de “aliados”, fundação de 
colônias. Em aspecto crítico, no entanto, o 
expansionismo romano se distinguia em princípio da 
experiência grega. 

ANDERSON, P. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São 

Paulo: Ed. Brasiliense, 1989, p. 51  

Sobre o expansionismo territorial grego e romano: 

a) Enquanto na Grécia o objetivo era fundar colônias, 
em Roma era conquistar mão de obra escrava. 

b) Grécia e Roma tinham intenções imperialistas no 
Mediterrâneo. 

c) A Grécia pretendeu anexar colônias para 
escravização das pessoas, Roma expandiu apenas 
para aumentar sua produção agrícola. 

d) Ambas tinham ideal racial e combateram povos 
considerados bárbaros. 

 

QUESTÃO 52 
 

Na Idade Média, no sistema político feudal, como de um 
modo geral no conjunto da existência, a Igreja 
desempenha um papel essencial [...]. Na vida do dia-
dia, nos sermões, a Igreja afirma que o dízimo não é 
dado a ela, o que seria um tanto constrangedor, mas a 
Deus, ou, com mais rigor, a São Pedro. Por outro lado, 
os padres, os monges explicam que pagar os foros aos 
senhores é fazer a vontade de Deus, porque Deus lhes 
confiou um poder de comando que corresponde a suas 
intenções.  

Jacques Le Goff. O Deus da Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2007, p. 82. 

 

 

 

 

 

Sobre a civilização feudal, é correto afirmar: 

a) catolicismo era uma ideologia manipulada pelos 
senhores feudais durante a Idade Média, 
permanecendo subjugada aos seus interesses na 
ordem social. 

b) Deus aparece como fiador das relações sociais que 
compõem a ordem feudal, conferindo poder de 
mando aos senhores e obrigações tributárias aos 
estratos subalternos.  

c) a religião era instrumentalizada pelo Estado para a 
manutenção de um sistema de impostos, o que 
possibilitava o enquadramento das classes 
subalternas ao poder central. 

d) o alto clero, formado a partir de indivíduos egressos 
da nobreza, coordenava a cobrança de tributos de 
camponeses e servos, excluindo sacerdotes 
hierarquicamente inferiores.  

 

QUESTÃO 53 
 
Leia o texto a seguir. 

O que definia a nobreza no Brasil era o que ela não 
fazia. Dedicar-se ao trabalho braçal, cuidar de uma loja, 
atuar como artesão e demais atividades eram coisas 
para gentios ou cativos. Talvez por isso persista aqui 
um preconceito contra o trabalho manual, considerado 
símbolo de atividade “inferior” e menosprezada. Já os 
“nobres” deveriam viver do rendimento de aluguéis e de 
cargos públicos. Melhor ainda, se o capital permitisse, 
era ser proprietário de engenho e se cercar de um 
grande número de agregados, parentes e criados. 
Capital, domínio, autoridade, posse de escravos, 
dedicação à política, liderança sobre vasta parentela, 
constituíram-se nas metas desse ideal de nobreza, que 
dominava a sociedade colonial.  

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma 

biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 68. 

 

Com base no texto, é possível afirmar que 

a) embora no Nordeste açucareiro o prestígio social 
estivesse atrelado ao controle de uma larga 
escravaria, o mesmo não se verificou em outras 
áreas da América Portuguesa. 

b) apesar das elites econômicas serem formadas por 
homens brancos e livres, elementos negros e 
indígenas lograram êxito em integrar as câmaras 
municipais.  

c) o conceito de nobreza foi moldado pelas relações 
escravistas em solo colonial, sendo considerado 
privilegiado aquele que não exercia trabalhos 
manuais. 

d) devido a intensa miscigenação entre brancos e 
negros, a cor da pele não foi um elemento relevante 
para a fidalguia luso-brasileira.  
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QUESTÃO 54 
 
A liberdade e a justiça têm como função devolver tudo 
o que pertence ao outro; desse modo, o exercício dos 
direitos naturais da mulher tem como únicas barreiras a 
tirania perpétua dos homens, e tais barreiras precisam 
ser revistas pelas leis da natureza e da razão. 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã (1791). Artigo IV.  

 

O texto acima se refere à uma proposta feita por 
Olympe de Gouges a fim de conferir igualdade de 
diretos as mulheres. Considerando o contexto da 
revolução Francesa e o texto, pode-se afirmar: 

a) O argumento da autora baseia-se na teoria de 
gênero. 

b) A autora parte da noção de direitos naturais e da 
razão humana. 

c) Os argumentos da autora confirmam a condição 
natural da mulher de sexo frágil. 

d) Os inéditos argumentos de Olympe de Gouges 
inspiraram a luta feminina pelo sufrágio. 

 
QUESTÃO 55 
 
Foi a Abolição a primeira emoção que o Brasil deu ao 
mundo. (...). Agora nós vamos fazer despontar na 
Nacionalidade Brasileira um outro remorso. O remorso 
do latifúndio; - o remorso do monopólio territorial - o 
remorso de deixar milhões e milhões de Brasileiros sem 
uma nesga de terra para nele fincar os postes de uma 
choupana, - o remorso de trancar o mais belo 
continente, que Deus há criado, às mais nobres e ativas 
raças do Velho Mundo. 

Sobre a abolição da escravidão e a visão de André 
Rebouças a esse respeito, é correto afirmar que: 

a) o abolicionismo deveria ser acompanhado de 
reparações, como a distribuição de terras 
cultiváveis entre os ex-escravos. 

b) o objetivo primordial do abolicionismo era a 
concessão de direitos civis aos ex-cativos, para que 
pudessem ser assimilados pela sociedade.  

c) a Lei Áurea não se preocupou com o futuro dos ex-
escravos, o que mostra o caráter conservador do 
movimento abolicionista. 

d) ao discutir a existência de latifúndios e a luta de 
classes existente entre senhores e escravizados, o 
abolicionismo revela ser influenciado por escritos 
socialistas europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 56 
 
Em defesa de Ratzel, o geógrafo francês André-Louis 
Sanguin (1990) escreve que tanto a “influência negativa 
jogada pelos censores e inquisidores quanto o papel 
deformador de determinados turiferários” (SANGUIN, 
1990, p.579) são responsáveis pela construção da 
imagem de Ratzel como “pai” do determinismo 
ambiental e da geopolítica nazista, sendo que “os mitos 
têm uma vida duradoura, sobretudo quando servem 
como respostas fáceis para desafios desconfortáveis” 
(SANGUIN, 1990, p.592). Neste sentido, “distorções e 
falsas interpretações são as pedras de amolar que os 
anti-ratzelianos têm utilizado nos seus ataques 
repetidos” (SANGUIN, 1990, p.580). (...)  

O geopolítico nazista Karl Haushofer (1940) editou um 
volume com diversos recortes da obra de Ratzel. No 
prefácio do livro, Haushofer considera Ratzel como um 
visionário dos processos geopolíticos para os tempos 
após a Primeira Guerra Mundial e um educador político 
popular que servia como inspiração para refletir sobre 
o crescimento orgânico dos Estados-nações.  

(Jörn Seemann, « Friedrich Ratzel entre Tradições e Traduções », 

Terra Brasilis (Nova Série) [Online], 1 | 2012, posto online no dia 05 

novembro 2012, consultado o 29 outubro 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/terrabrasilis/180 ; DOI : 

10.4000/terrabrasilis.180. Com adaptações) 

 

Considerando os trechos do texto acima, sobre a 
política expansionista dos nazistas e sua fonte de 
inspiração teórica, é correto afirmar que: 

a) ela foi inspirada nos feitos de Napoleão Bonaparte 
dentro do conceito francês de Império conectado 
com o meio ambiente sustentável, próximo, 
portanto, às aspirações de Hitler.  

b) ela foi baseada na compreensão teórica de “espaço 
vital”, de modo que essa teoria foi fielmente 
aplicada por Hitler, fato que justifica as críticas 
posteriores a Ratzel, pai do determinismo 
ambiental. 

c) foi inspirada na teria do “espaço vital” de Ratzel, 
sendo que há autores que criticam tanto a forma 
com que o nazismo se apropriou dessa teoria, 
quanto as más interpretações que responsabilizam 
Ratzel como mentor da expansão territorial nazista.   

d) foi motivada pela disputa da região da Alsácia-
Lorena, a qual, segundo as bases do Tratado de 
Versalhes (1919), devia ser de comum 
administração da França e da Alemanha, pois a 
ideia de “espaço vital” pressupunha um habitat 
pacificador, o qual já estava inscrito no 
Imperialismo Bismarckiano.  
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QUESTÃO 57 
 
Leia o discurso abaixo, proferido por Francisco Pereira 
Passos, prefeito do Rio de Janeiro entre os anos de 
1902 e 1906: 

Começou por impedir a venda pelas ruas de vísceras 
de reses, expostas em tabuleiros, cercados pelo voo 
contínuo de insetos, o que constituía espetáculo 
repugnante. Aboli, igualmente, a prática rústica de 
ordenharem vacas leiteiras na via pública, que iam 
cobrindo com seus dejetos, cenas estas que, ninguém, 
certamente, achará dignas de uma cidade civilizada.(...) 
Mandei também, desde logo, proceder à panha e 
extinção de milhares de cães, que vagavam pela 
cidade, dando-lhe aspecto repugnante de certas 
cidades do Oriente, e isso com grave prejuízo da 
segurança e da moral públicas. Tenho procurado por 
termo à praga dos vendedores ambulantes de bilhetes 
de loteria, que, por toda parte, perseguiam a população, 
incomodando-a com infernal grita e dando a cidade o 
aspecto de uma tavolagem. 

Jaime Larry BENCHIMOL. Pereira Passos: um Haussmann tropical. 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de 

Cultura, Turismo e Esportes / Departamento Geral de Documentação 

e Informação Cultural, 1990, p. 277. 

 

As medidas descritas pelo texto 

a) buscavam adequar o Rio de Janeiro ao discurso 
civilizacional, instruindo a população urbana sobre 
os novos hábitos a serem incorporados. 

b) almejaram a modernização da capital do país, ao 
mesmo tempo em que considerava a preservação 
de elementos da cultura popular. 

c) vislumbrou a higienização do espaço urbano e de 
suas populações, com o intuito de fornecê-las 
melhores condições de vida.  

d) promoveram o embelezamento do Rio de Janeiro, 
coibindo elementos do cotidiano popular em favor 
do ideal de civilização.  

 
QUESTÃO 58 
 
No final dos anos 1960, o meio cultural brasileiro ficou 
famoso devido aos Festivais de Música Popular 
Brasileira (MPB), realizados pela TV Record. Esses 
festivais contavam com plateias que, embaladas, 
aprovavam ou desaprovavam os artistas que se 
apresentavam. No festival de 1967, por exemplo, um 
dos mais prejudicados pela plateia foi o compositor 
Sérgio Ricardo que, depois de cantar a duras penas 
sua música, "Beto Bom de Bola", descontrolou-se e 
quebrou o próprio violão, atirando-o enfurecido na 
plateia. Em muitas ocasiões, a relação plateia e artistas 
refletiam a situação político-histórica vivida. 

A respeito dos Festivais de MPB e desse momento 
histórico, é correto afirmar que:  

 

a) O movimento antropofágico fez parte dos Festivais, 
de modo que ora a plateia queria engolir o artista, 
ora o contrário, simbolizando a noção de 
antropofagia.  

b) Os festivais contavam com momentos de unidade 
entre plateia e artistas quando, juntos, entoavam 
gritos de combate à ditadura militar, sintetizando a 
essência exclusivamente política do tropicalismo.  

c) As músicas que faziam referências críticas ao 
Regime Militar eram mais bem recebidas pelo 
público, como “O Bêbado e a Equilibrista", de João 
Bosco e Aldir Blanc. 

d) A música “É proibido, proibir”, de Caetano Veloso, 
era uma crítica ao patrulhamento ideológico 
praticado por alguns fás que não aceitavam 
influências culturais de outros países.  

 

QUESTÃO 59 
 
Leia o discurso a seguir, proferido por Fidel Castro no 
aniversário de 40 anos da Revolução Cubana: 

Sem o socialismo Cuba, embora sem o pretender, não 
se teria convertido em exemplo para muitas pessoas no 
mundo, e no porta-voz leal e constante das causas 
mais justas; um país pequeno que goza do privilégio 
invejável de ser quase o único que em qualquer foro ou 
tribuna internacional pode denunciar – com inteira 
liberdade, sem nenhum temor a represálias e 
agressões– a ordem econômica injusta e a política 
insaciável e rapinante, hipócrita e imoral do governo da 
superpotência hegemônica. 

Discurso proferido pelo Comandante-em-Chefe Fidel Castro Ruz, 
Presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros da República de 
Cuba, no comício de comemoração do 40º aniversário da 
proclamação do caráter socialista da Revolução, realizado na 
esquina de 12 e 23, no dia 16 de Abril de 2001. Disponível em: < 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2001/por/f160401p.html>. 

Acesso em: 30 out. 2019. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Cuba se tornou inspiração para diversos 
movimentos políticos de caráter socialista na 
América Latina, mas foi palco da única experiência 
revolucionária do continente. 

b) apesar das animosidades com os Estados Unidos 
nos anos iniciais, Cuba passou a desfrutar de 
relações amistosas com os países vizinhos no final 
da Guerra Fria. 

c) a crise dos mísseis em Cuba, episódio anterior à 
irrupção do processo revolucionário na ilha, serviu 
para acirrar as animosidades com a União 
Soviética. 

d) as tensões entre Estados Unidos e Cuba 
alcançaram o século XXI, verificadas sobretudo 
pela aplicação de embargos econômicos.   
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QUESTÃO 60 
 
“Na realidade, o sequestro do dinheiro se destinava a 
impedir que a população pudesse fazer gastos acima 
de uma quantia irrisória durante um ano e meio, com a 
finalidade de cortar a demanda para forçar uma baixa 
dos preços. O efeito foi paralisar todas as transações e, 
portanto, a vida econômica do país, o que inverteu o 
curso dos preços.” 

SINGER, Paul. In: Modernização, Ditadura e Democracia: 1964-

2010. Vol 5. Rio de Janeiro: Mapere e Editora Objetiva. 2016, p. 220 

 

Considerando o excerto acima e os aspectos 
econômicos que caracterizam as décadas de 1980 e 
1990: 

a) O texto faz referência ao Plano Collor que 
procurava combater a hiperinflação da década de 
1980. 

b) O texto se refere ao Plano Real que buscava 
combater a hiperinflação que caracterizava a 
economia da década de 1990. 

c) O texto faz referência ao Plano Cruzado que criou 
extinguiu o cruzeiro e criou o cruzado. 

d) O texto faz referência aos planos que buscaram 
combater o principal problema da década de 1980: 
a fuga de capitais estrangeiros. 

 
QUESTÃO 61 
 
“A rigor podemos definir cidadania como um complexo 

de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que 

integram uma Nação, complexo que abrange direitos 

políticos, sociais e civis. Cidadania é um conceito 

histórico que varia no tempo e no espaço. Por exemplo, 

é bem diferente ser cidadão nos Estados Unidos, na 

Alemanha e no Brasil. A noção de cidadania está 

atrelada à participação social e política em um Estado. 

Além disso, a cidadania é sobretudo uma ação política 

construída paulatinamente por homens e mulheres 

para a transformação de uma realidade específica, pela 

ampliação de direitos e deveres comuns. Nesse 

sentido, negros, mulheres, imigrantes, minorias étnicas 

e nacionais, índios, homossexuais e excluídos de modo 

geral são atores que vivem fazendo a cidadania 

acontecer a cada embate, em seus Estados nacionais 

específicos. O direito ao casamento entre 

homossexuais, por exemplo, que recentemente virou 

realidade em alguns países, é uma conquista de 

cidadania: a conquista do direito de estabelecer uma 

família assentada em bases jurídicas.”  

(SILVA, Kalina Vanderlei. SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de 

Conceitos Históricos. São Paulo: Editora Contexto. 2009, p. 47) 

Sobre a perspectiva histórica do conceito em questão, 
é correto afirmar que:  

 

a) O processo de ampliação da cidadania, tanto no 
ocidente, quanto no oriente, prova que a 
formulação clássica dos gregos se consolidou no 
mundo contemporâneo.  

b) Diante de retrocessos em torno do “ser cidadão”, o 
ponto máximo do desenvolvimento desse conceito 
na história moderna foi a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, de 1948.  

c)  O conceito de cidadania que temos hoje é fruto mais 
das chamadas Revoluções Burguesas, 
particularmente da Revolução Francesa e da 
Independência dos EUA, e menos da Revolução 
Industrial. 

d) A ideia de cidadania está em permanente 
transformação e conflito, pois a pluralidade de 
indivíduos nas diferentes sociedades impõe uma 
lógica de constante reflexão sobre o “ser cidadão”.  

 
Nas questões seguintes, sempre que necessário, 

use aceleração da gravidade 𝒈 = 𝟏𝟎 𝒎/𝒔𝟐, aproxime 

𝝅 = 𝟑, 𝟎,𝒗𝒍𝒖𝒛 = 𝒄 = 𝟑, 𝟎 ⋅ 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔, √𝟑 = 𝟏, 𝟕, 𝟏, 𝟎 𝒄𝒂𝒍 =
𝟒, 𝟎 𝑱, 𝟏 𝒂𝒕𝒎 = 𝟏𝟎𝟓 𝑷𝒂 e a massa específica da água 

𝝁á𝒈𝒖𝒂 = 𝟏, 𝟎 𝒈/𝒄𝒎𝟑. 

 

QUESTÃO 62 
 
Na época das grandes navegações, a travessia entre 
Portugal e o Brasil demorava cerca de 30 dias, quando 
bem sucedida. As embarcações usadas eram 
Caravelas e Naus, que tinham por volta de 30 metros 
de comprimento, feitas em madeira e impulsionadas 
fazendo uso da energia dos ventos. 

Suponha que a distância percorrida em uma travessia 
como a citada seja de 8200 km, a velocidade escalar 
média desenvolvida pelos navegadores em uma 
viagem sem um desfecho trágico era de 
aproximadamente 

a) 11 km/h. 

b) 41 km/h. 

c) 273 km/h. 

d) 79 km/h. 

 
QUESTÃO 63 
 
Um míssil balístico viaja a uma velocidade constante de 
250 𝑚/𝑠. Em um certo instante de tempo, quando 
detectado por uma bateria de defesa, um interceptador 
é lançado para neutralizar a ameaça. As velocidades 
do míssil e do interceptador são ilustradas no gráfico. 
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Assuma que o interceptador e o míssil descrevem 
trajetória retilínea e de mesma direção e sentido. 
Podemos afirmar que o 

a) O interceptador levou 80 segundos para alcançar o 
míssil. 

b) O interceptador levou 500 segundos para alcançar 
o míssil. 

c) O interceptador percorreu 55 𝑘𝑚, ao menos, para 
chegar até o míssil. 

d) O interceptador percorreu 75 𝑘𝑚, ao menos, para 
chegar até o míssil. 

 
QUESTÃO 64 
 
Duas massas são ligadas por um fio ideal, passando 
por uma polia também ideal. Sabemos que a massa do 
corpo 1, 𝑚1, tem módulo maior que a do corpo 2, 𝑚2. 
Despreze os atritos envolvidos. 

 

O módulo da aceleração experimentada pelo corpo 1 
vale 

a) 𝑎 =
10⋅(𝑚1+𝑚2)

𝑚1+𝑚2
. 

b) 𝑎 =
𝑚1−𝑚2

10⋅𝑚2
. 

c) 𝑎 =
10⋅(𝑚1−𝑚2)

𝑚1+𝑚2
. 

d) 𝑎 =
𝑚1−𝑚2

10⋅𝑚1
. 

QUESTÃO 65 
 

O professor Victor mantém sua condição física fazendo 
corridas no parque Ibirapuera. Nos dias chuvosos, 
como forma de compensar a falta da caminhada, ele 
sobe a escadaria do prédio de sua empresa a partir do 
térreo até o 24° andar. Assuma que o desnível entre 2 
andares consecutivos do edifício citado seja de 3,0 𝑚 e 

a massa do instrutor de 80 𝑘𝑔. Se fosse possível 
converter toda a energia potencial gravitacional 
acumulada na subida para acender um circuito 20 
lâmpadas de LED, cuja potência nominal é de 15 W, 
ligadas corretamente e usada para iluminação do 
ambiente de trabalho, teríamos um tempo ininterrupto 
de iluminação igual a 

a) 2 minutos e 7 segundos. 

b) 3 minutos e 12 segundos. 

c) 5 minutos e 4 segundos . 

d) 8 minutos e 22 segundos. 

 

QUESTÃO 66 
 

Um cilindro dotado de um pistão contém em seu interior 

300 𝑐𝑚3 de um gás ideal à temperatura controlada de 
39 ℃ e à pressão de 4 𝑃𝑎. Considere que o pistão do 
cilindro pode ser movido por uma força externa, de 
modo que o gás seja comprimido a um quinto de seu 
volume inicial, sem, contudo, variar a sua temperatura. 
Nessas condições, determine a nova pressão à qual o 
gás estará submetido. 

a) 20 Pa. 

b) 2 Pa. 

c) 5 Pa. 

d) 50 Pa. 

 
Texto comum às questões 67, 68 e 69. 

Quando uma embarcação está parcialmente imersa em 
algum fluido, o seu peso desloca certo volume de água 
e provoca uma reação em sentido contrário. A força que 
o fluido exerce no corpo nele imerso é denominada 
empuxo. 

Admita que um corpo de volume igual a 2500 litros, e 

massa específica de 0,80 𝑔/𝑐𝑚3 esteja totalmente 
imerso em um líquido de densidade igual a 1,5 em 
relação a água. 
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QUESTÃO 67 
 

A intensidade da força de empuxo com a qual o líquido 
age sobre o corpo vale aproximadamente 

a) 22 kN. 

b) 26 kN. 

c) 33 kN. 

d) 38 kN. 

 

QUESTÃO 68 
 

A intensidade da força resultante que age no corpo, a 
partir do instante no qual ele é solto no interior do 
líquido, vale cerca de 

a) 12 kN. 

b) 18 kN. 

c) 49 kN. 

d) 87 kN. 

 

QUESTÃO 69 
 

Ainda fazendo uso das informações das duas questões 
anteriores, teremos que até atingir a superfície, o corpo 
estará sujeito a uma aceleração constante de módulo 

a) 2,4 𝑚/𝑠2. 

b) 4,4 𝑚/𝑠2. 

c) 6,2 𝑚/𝑠2. 

d) 8,8 𝑚/𝑠2. 

 

QUESTÃO 70 
 

Os celulares são dispositivos essenciais na vida do 
homem moderno. O principal fator limitante, e em 
constante evolução, são as baterias desses 
dispositivos, que ainda precisam ser recarregadas ao 
menos uma vez por dia, em média. 

Novas tecnologias de carregamento rápido tentam 
amenizar o problema diminuindo o tempo necessário 
para que as baterias armazenem carga. 

Suponha que um celular, cuja bateria possui 3000 𝑚𝐴ℎ 
de carga, seja carregado usando uma fonte 
convencional de 5,0 𝑉 e 1,0 𝐴. Por outro lado, uma outra 
versão do mesmo modelo é capaz de ser carregada 
com 9,0 𝑉 e 3,0 𝐴, fazendo uso de uma nova fonte de 
carregamento rápido. 

O tempo economizado usando a tecnologia de 
carregamento rápido, no cenário em que se vai de zero 
até 100% da carga, é de 

a) 12 minutos. 

b) 40 minutos. 

c) 2 horas. 

d) 4 horas. 

 

QUESTÃO 71 
 

As plantas são capazes de produzir energia química a 
partir da energia solar em um processo conhecido 
como fotossíntese. Esse processo ocorre em tecidos 
ricos em cloroplastos, sendo um dos tecidos mais 
ativos o parênquima clorofiliano situado nas folhas das 
plantas. 

 

 

A tabela relaciona as diferentes cores do espectro 
visível e os seus respectivos comprimentos de onda. 

 

Cor  Comprimento de onda  

violeta  410 nm 

azul 470 nm 

verde 540 nm 

amarelo  580 nm 

Laranja  610 nm 

vermelho  710 nm 
 

Com base nas informações fornecidas, e nos seus 
conhecimentos a respeito da absorção de radiação 
eletromagnética, a frequência da radiação com a qual 
as plantas tendem a ser menos eficientes no processo 
de conversão energético é a de 

a) 420 THz. 

b) 460 THz. 

c) 550 THz. 

d) 600 THz. 
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QUESTÃO 72 
 
Um espelho esférico que respeita a aproximação de 
Gauss forma uma imagem de 5 𝑐𝑚 de altura e mesmo 

sentido de um objeto real de 10 𝑐𝑚 de comprimento 
vertical. Se a distância horizontal entre o objeto e o 
vértice do espelho é de 80 𝑐𝑚, a distância focal e o tipo 
de espelho serão 

a) 40 cm, espelho côncavo. 

b) 40 cm, espelho convexo. 

c) 80 cm, espelho côncavo. 

d) 80 cm, espelho convexo. 

 
QUESTÃO 73 
 
Os hidretos são compostos em que o hidrogênio 
apresenta número de oxidação negativo, ou seja, o 
hidrogênio é um ânion. Há diferentes tipos de hidretos, 
como hidretos iônicos ou covalentes. Um tipo de hidreto 
é deutereto de lítio, utilizado como combustível para 
fusão nuclear em bombas termonucleares. Considere a 
seguinte reação para a formação de um hidreto com um 
metal M: 

x M + y H2 →  u MwHz 

Em relação ao texto e a reação apresentada, é correto 
afirmar que: 

a) A fim de balancear a equação, tem-se: x=u·w e 2·y 
= u·z. 

b) Se M for um metal alcalino terroso, y = 1 e x = 2. 

c) O deutereto de lítio é sólido a temperatura ambiente 
e apresenta menor massa molar do que o hidreto 
de lítio. 

d) Os hidretos covalentes não obedecem a teoria do 
octeto, porque o hidrogênio apresenta configuração 
eletrônica diferente de um gás nobre. 

 

QUESTÃO 74 
 
O ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor) é uma usina de fusão nuclear que utiliza o 
hidrogênio como fonte de combustível, a uma 
temperatura superior a 100 milhões de °C. Em 
comparação aos reatores de fissão nuclear, os reatores 
termonucleares são mais seguros, pois a reação pode 
ser suspensa em frações de segundo, além disso o 
produto da reação de fusão é o hélio, ao contrário dos 
elementos radioativos pesados gerados na fissão 
nuclear. A previsão para o funcionamento do ITER é 
para 2035. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ITER 

 

Em relação aos processos de obtenção de energia 
citados no texto, é correto afirmar 

a) O processo de fissão nuclear libera maior 
quantidade de energia do que o de fusão nuclear. 

b) Para que a fusão nuclear ocorra, é necessária uma 
elevada energia de ativação, visto que o processo 
de rompimento de um núcleo atômico requer 
elevada temperatura.  

c) A fissão nuclear utilizada em usinas para obtenção 
de energia é um processo espontâneo, pois os 
radionuclídeos utilizados apresentam instabilidade 
nuclear. 

d) No ITER, o processo de fusão requer elevada 
agitação das partículas, porque é necessário 
romper as repulsões entre os núcleos atômicos. 

 
QUESTÃO 75 
 
Todo produto alimentício deve conter em seu rótulo 
todos ingredientes utilizados em sua produção, de 
acordo com as normas da ANVISA, e, assim, assegurar 
ao consumidor o que está sendo ingerido. Considere a 
charge a seguir sobre um produto alimentício: 
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Em relação ao texto e a charge apresentada, é correto 
afirmar que 

a) O monofosfato de sódio, de fórmula NaH2PO4, 
contribui para a diminuição da concentração de 
íons hidroxila no leite. 

b) O citrato de sódio, que é obtido da reação do ácido 
cítrico com hidróxido de sódio, apresenta caráter 
básico em solução aquosa. Por isso, esse sal é 
utilizado como controlador de acidez nos alimentos. 

c) Ambos compostos na charge são líquidos líquido a 
temperatura ambiente. 

d) O leite retirado diretamente do animal é isento de 
qualquer substância química, por isso, é mais 
saudável que o leite industrializado. 

 
QUESTÃO 76 
 
A charge a seguir faz analogia a um tipo de reação 
química. 

 

http://www.abq.org.br/simpequi/2013/trabalhos/2223-16094.html 

 

Com base na charge, é correto afirmar que: 

a) Os reagentes responsáveis pela formação da 
bolacha podem ser um álcool e um ácido 
carboxílico. 

b) A cal virgem e o dióxido de carbono, quando em 
contato com a água, formam, em uma das reações 
sucessivas, os produtos identificados na charge. 

c) Os compostos KI, KNO3, NH4OH podem representar 
a função inorgânica indicada na charge.   

d) As substâncias citadas na charge são de natureza 
covalente. 

 
QUESTÃO 77 
 

O N2O4 é um gás oxidante e se decompõe em NO2 e, 

em sistema fechado, produz um equilíbrio químico.  O 

NO2, que é paramagnético, forma um dímero, o N2O4, 

que é diamagnético. Ambos os gases podem ser 

diferenciados pela coloração. Considere o seguinte 

equilíbrio a seguir a 300K: 

 

N2O4 (g) + energia ⇌ 2 NO2 (g) 

 

Em relação a reação apresentada, é correto afirmar: 

 a) O átomo de nitrogênio no dióxido de nitrogênio não 
obedece à teoria do octeto e apresenta 
propriedades paramagnéticas devido ao seu 
elétron desemparelhado. 

b) O abaixamento de temperatura desloca a reação no 
sentido da coloração avermelhada. 

c) Há aumento de entropia quando o tubo está incolor 

d) A constante de equilíbrio, em termos de pressões 
parciais, é igual a constante de equilíbrio em termos 
de concentração molar, para qualquer valor de 
temperatura na reação apresentada. 

 
QUESTÃO 78 
 
Os níveis de álcool no sangue acarretam diferentes 
efeitos no indivíduo. De 0,5 a 1,2 g/L há redução de 
atenção e coordenação motora. Em níveis de 2,5 a 4,0 
g/L, os sintomas são de tontura, perda de sensibilidade 
e dificuldade de fala. Acima de 5 g/L pode haver parada 
respiratória. Considere uma pessoa que ingeriu 10 
doses de 50 mL de whisky e que essa bebida contém 
uma concentração de 50% de etanol em sua 
composição. Se o volume de sangue no organismo é 
de 5 L, e que os níveis plasmáticos de etanol no sangue 
atingem 10% do total de etanol ingerido, é correto 
afirmar que 

Dados: densidade etanol 0,8 g/mL 

a) A pessoa apresentará sintomas de redução de 
atenção e coordenação motora. 

b) A respiração da pessoa estará comprometida, com 
risco de parada respiratória. 

c) A sensibilidade e a fala da pessoa estará alterada. 

d) Não há como prever os sintomas da pessoa após a 
ingestão das doses, pois a concentração plásmica 
de etanol no sangue está fora do intervalo citado. 

 

 

 

 

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


3º Simulado UNICAMP – Estratégia Vestibulares – 02/11/2019 

 

QUESTÃO 79 
 
Para a análise das águas de um rio contaminado por 
prata e zinco, um químico utilizou a técnica de 
volumetria por precipitação. Considere que para tal 
análise o químico usou uma solução de Na2C2O4 0,1 
mol·L-1 Após a adição de algumas gotas da solução de 
Na2C2O4 à solução contendo prata e zinco, observou-
se a formação de um precipitado. A partir das 
informações do texto, é correto afirmar que 

Dados:   

Kps:  oxalato prata (Ag2C2O4) Kps = 1,0 10-11  

Kps: oxalato de zinco (ZnC2O4) Kps = 1,0 10-8. 

a) O Ag2C2O4 irá começar a se precipitar antes do 
ZnC2O4. 

b) Uma solução saturada de oxalato de sódio 
apresenta maior temperatura de congelamento que 
uma solução saturada de oxalato de prata. 

c) A adição de oxalato de sódio desloca o equilíbrio 
químico, pelo efeito do íon comum, no sentido de 
formação do precipitado. 

d) A composição química do precipitado observado é 
oxalato de sódio, que é insolúvel na presença dos 
íons prata e zinco. 

 
QUESTÃO 80 
Em dias quentes, a pressão interna de um pneu de um 
automóvel pode aumentar devido ao aumento das 
colisões entre as moléculas que compõe o ar em seu 
interior. Já em dias frios, esse processo é invertido, 
diminuindo a pressão interna do pneu. Considere um 
automóvel que saiu do estado de São Paulo as 16:00h 
e chegaao seu destino no estado do Maranhão as 
5:00h.  

Considerando que o volume do pneu não é alterado ao 
longo do trajeto, o gráfico de pressão, na ordenada, e 
temperatura, na abcissa, que melhor descreve o 
comportamento do ar dentro do pneu do automóvel 
durante o percurso é 

 

a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

b) 

c) 

 
d) 

 
 
QUESTÃO 81 
 
A nicotina é uma substância encontrada no tabaco e, a 
depender da dosagem administrada, pode ser 
estimulante ou relaxante. Um artigo publicado na 
revista Science, pesquisadores demonstraram o 
mecanismo de ação da nicotina. O receptor chamado 
de nicotínico, é ativado na presença da acetilcolina, 
mas na presença de nicotina ele também é ativado. A 
nicotina causa dependências física e psíquica e doses 
acimas de 60 mg/kg em adultos são letais. 

 

Nicotina 
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Acetilcolina 
 

 
 
Em relação ao texto e as estruturas apresentadas, é 
correto afirmar 

a) O anel planar na estrutura da nicotina, não 
apresenta aromaticidade devido à presença do 
átomo de nitrogênio no anel. 

b) O receptor citado no texto é ativado por ambas 
substâncias, devido à nicotina e a acetilcolina 
apresentarem quiralidade em suas estruturas. 

c) Os dois anéis da nicotina se encontram no mesmo 
plano geométrico. 

d) Apenas a acetilcolina produz ácido etanoico quando 
hidrolisada por água em meio ácido. 

 

QUESTÃO 82 
 

Os discos de ouro que estão abordo das sondas 
Voyager 1 e 2 contém várias informações sobre 
diversas culturas, como músicas, sons, imagens, além 
de coordenadas de como encontrar o nosso sistema 
solar. As sondas foram lançadas em 1977 com a 
missão de atingir o espaço interestelar e, atualmente, 
se encontram a mais de 10 bilhões de km da Terra. O 
disco foi produzido com cobre e galvanizado com ouro, 
além de conter uma amostra pura de urânio-238, com 
meia vida de 4,5 bilhões de anos, para que possibilite a 
quem encontrar a sonda, determinar a sua idade. 

 

 

Fonte NASA 

 

a)  O urânio é um elemento radioativo, o que possibilita 
localizar a sonda Voyager em longas distâncias a 
partir das emissões radioativas desse elemento. 

b) O ouro é um elemento pouco reativo e, assim,  
aumenta a resistência desse material em condições 
extremas do espaço. 

c) O cobre apresenta alta capacidade de oxidação e, 
assim, possibilita a formação de uma liga metálica 
de cobre-ouro de alta resistência a impactos. 

d) O urânio-238 pode sofrer fissão nuclear, o que irá 
suprir as necessidades energéticas da sonda por 
milhares de anos. 

 
QUESTÃO 83 
 

Roupas com a tecnologia Dry-Fit são utilizadas em 
esportes para o auxílio na transpiração dos atletas. 
Essa tecnologia melhora o resfriamento natural do 
corpo, já que as microfibras não absorvem os líquidos 
como as de algodão e, portanto, o processo de 
transpiração é acelerado. 

Em relação aos processos descritos no texto, é correto 
afirmar 

a) Ao transpirar, a água sobre a pele absorve energia 
e muda de estado para o estado gasoso. Esse 
processo exotérmico libera calor para o meio e, por 
isso, cria-se a sensação de resfriamento. 

b) As microfibras têm uma estrutura hidrofóbica, 
diferentemente da fibra de algodão que é hidrofílica. 

c) Ao realizar atividade física, um atleta transpira 
devido aos processos físicos em seu organismo, 
que transforma glicose em gás carbônico para 
obtenção de energia. 

d) A energia de ativação do processo de evaporação 
da água na tecnologia Dry-Fit permite que o suor 
seja eliminado de forma mais eficiente. 

 
QUESTÃO 84 
 

Brazil environment: Clean-up on beaches affected 
by oil spill 
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The source of the spill, which was first detected on 2 
September, remains a mystery. 

Experts say this could be the worst disaster for the 
region's coral reefs. 

It has affected wildlife and popular beaches including 
Praia do Futuro in Ceará, Maragogi in Alagoas, and 
Itacaré and Ilhéus in Bahia. 

At least 15 sea turtles, two seabirds and one fish have 
been found dead, the environmental agency Ibama 
said.  

On Thursday, Ibama President Eduardo Bim said tests 
had proved the crude oil was produced in Venezuela, 
but officials had not been able to identify the vessel 
responsible for the leak. 

This did not mean that Venezuela was responsible for 
the leak, he added, describing the case as 
"unprecedented". Venezuela, however, has denied 
responsability for the oil.                                                                               

 

(BBC News – October 20th) 

 

O texto discorre sobre uma notícia cujo objetivo é 

a) valorizar o resgate dos animais afetados com a 
contaminação.  

b) criticar a problemática da contaminação das praias 
do dia 2 de Setembro. 

c) retratar a similariedade sobre a contaminação nas 
praias do Brasil e Venezuela em relação ao desatre 
natural relatado que conta com a ajuda de 
voluntários no momento. 

d) ) relatar que o desastre natural trouxe muitas 
consequências, há voluntários ajudando e  que a 
Venezuela negou responsabilidade quando 
acusada. 

 
QUESTÃO 85 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando as informações em 1945, 

a) encontraram pilhas de dezenas de corpos. 

b) encontraram dezenas de cadáveres. 

c) descobriram dezenas de cadáveres após abrir os 
portões dos campos de concentração. 

d) descobriarm corpos e sobreviventes querendo 
vingança. 

 

QUESTÃO 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the hunger strike to the edible projectile, history 
offers abundant examples of food being used for 
political ends. Even so, the crowd of vegans who 
gathered in central London earlier this year are unlikely 
to forget the moment when Gatis Lagzdins skinned and 
ate a raw squirrel. 

Along with his co-conspirator Deonisy Khlebnikov, 
Lagzdins performed his stunt at the weekly Soho Vegan 
Market on Rupert Street. He would subsequently 
demonstrate at VegFest in Brighton (although this time 
his snack of choice was a raw pig’s head) as part of a 
self-proclaimed “carnivore tour” intended to highlight the 
evils of a plant-based diet. At the London event, he wore 
a black vest emblazoned with the slogan: “Veganism = 
Malnutrition.” 

De acordo com o texto, Gatis Lagzdins 

a) comeu um esquilo cru. 

b) encontrou um esquilo e o alimentou. 

c) comparou um esquilo com a comida vegana. 

d) comeu algo que parecia um esquilo esfolado. 

 
 

When Allied forces broke open the gates of 

concentration camps in 1945, they discovered 

not only piles of corpses and dozens of gravely 

ill inmates but also survivors who were 

seeking revenge. Many of those who were 

liberated sought retribution not just against 

the Germans but against former Jewish 

functionaries in the camps and ghettos as 

well. Freed inmates lynched and beat Jews 

who, as ghetto policemen, had surrendered 

them and their family members to the Nazis or 

who, as kapos in concentration camps, had 

harassed or abused them. 
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QUESTÃO 87 
 
 
 

 
Since the earliest days of medicine, physicians have 
needed to make judgements about a patient’s condition. 
In his Book of Prognostics, Hippocrates (after whom the 
Hippocratic Oath is named) wrote of a doctor: “He will 
manage the cure best who has foreseen what is to 
happen from the present state of matters.” 

O trecho inteiro “He will manage the cure best who has 
foreseen what is to happen from the present state of 
matters”, equivale, à seguinte ideia 

a) de que Hipócrates administrará melhor a cura 
prevista. 

b) de que a cura está para chegar com ajuda médica. 

c) da preocupação em gerenciar e encontrar o melhor 
caminho para a cura. 

d) de que a cura está próxima para acontecer no tempo 
presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 88 

 
We humans have evolved a rich repertoire of 
communication, from gesture to sophisticated 
languages. All of these forms of communication link 
otherwise separate individuals in such a way that they 
can share and express their singular experiences and 
work together collaboratively. In a new study, 
technology replaces language as a means of 
communicating by directly linking the activity of human 
brains. Electrical activity from the brains of a pair of 
human subjects was transmitted to the brain of a third 
individual in the form of magnetic signals, which 
conveyed an instruction to perform a task in a particular 
manner. 

Based on the information presented on the text,  

a) it seems that different communication ways were 
accepted. 

b) it looks like that different communication ways were 
developed. 

c) it is possible to say that that different communication 
ways are being developed. 

d) it is said that a repertoire of communication became 
sophisticated. 
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QUESTÃO 89 
 

Trump's Quick Response for French Reporter on Why US Unemployment Rate Is Better Than Hers 

 

 

According to the text,  

a) Trump’s answer to the French reporter was smart. 

b) some people consider Trump’s answer quick witted. 

c) it is said Trump’s answer to the French reporter was sarcastic. 

d) Trump’s answer to the French reporter was a little bit sarcastic. 

 
 
 
 
 
 

France has a current unemployment rate of 8.5 percent, which is its lowest in a decade, but pales in 

comparison to other EU countries. Germany, for instance, has an unemployment rate of 5 percent. It's 

worse when you compare the French numbers to the U.S. unemployment rate of 3.5 percent (as of 

October). 

The U.S. rate, meanwhile, is at its lowest in 50 years. A French reporter asked President Trump about 

it: 

“- You have a very low unemployment rate in the US and we have a very high unemployment rate in 

France," she noted. "How come?” 

He didn't hesitate, providing this quick witted answer: 

Trump: " - Well maybe we have a better President than you do." 

 (Townhall – October 18th) 
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QUESTÃO 90 
 

 

She was the most lovely aunt,” says Jacob Rees-Mogg. “Wonderfully kind, and took a lot of trouble with her nieces and 
nephews.” The leader of the Commons is taking a pause from pushing Brexit to speak about his father’s sister, the 
avant-garde film-maker Anne Rees-Mogg. Yes, you read that right – the Rees-Mogg clan has a little-known arty streak. 
Long before Jacob was lounging in front of cameras in parliament, he was making rather different appearances in his 
Aunt Anne’s experimental films. 

De acordo com o texto, sobre o governo de Trump é dito que 

a) a intolerância de Trump é estabelecida por debates de muitos americanos.  

b) a intolerância de Trump foi estabelecida em um discurso.  

c) a intolerância de Trump é estabelecida pelos democratas.  

d) a intolerância de Trump foi estabelecida pelo público em 2016. 
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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. 

 

Conheça o Estratégia Vestibulares 
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Receba Materiais Gratuitos 
 

GRUPO Link do Grupo 

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

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

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

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

Alunos Estratégia http://bit.ly/alunosev 
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Aplicação Simulado UNICAMP – 02/11 
• Início da prova: às 14h 
• Fim da prova: às 19h 
• Divulgação do Ranking: às 08h30 do dia 03/11 
• Divulgação do Gabarito: às 08h30 do dia 03/11 
• Correção em Vídeo: às 08h30 do dia 03/11 
• Link da correção: https://www.youtube.com/watch?v=rZnCDPef5Pc 

 
 

https://www.estrategiavestibulares.com.br/
https://www.estrategiavestibulares.com.br/
https://www.estrategiavestibulares.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=rZnCDPef5Pc
https://www.estrategiavestibulares.com.br/

