
6º Simulado FUVEST – 1ª Fase – Estratégia Vestibulares – 09/11/2019 

 

  

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


6º Simulado FUVEST – 1ª Fase – Estratégia Vestibulares – 09/11/2019 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.estrategiavestibulares.com.br 

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 
10/11/2019, 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 
 
09/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A divulgação da lista 
com o resultado do 
Ranking do Simulado 
será feita no domingo, 
10/11, 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-09-11  
 

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 

No microscópio, você observa uma célula com metade do conteúdo de DNA de outras células, em um tecido 
mitoticamente ativo. Você conclui que ela deve estar na fase  

(A) G1. 

(B) S. 

(C) G2. 

(D) metáfase. 

(E) anáfase. 

 

02 

A respeito da reprodução sexuada, embora a alternância entre a meiose e a fertilização seja comum a todos os 
organismos, o tempo desses dois eventos nos ciclos de vida varia, dependendo da espécie, dando origem às meioses 
do tipo zigótica, espórica e gamética, conforme o esquema abaixo.  

 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ciclo de vida representado pelas letras A, B e C, bem como um 
exemplo de organismo que o realiza.  

(A) representa o ciclo de vida diplobionte, realizado, por exemplo, pelos animais. 

(B) representa o ciclo de vida haplobionte, realizado, por exemplo, pelos fungos. 

(C) representa o ciclo de vida haplodiplobionte, realizado, por exemplo, pelas plantas. 

(D) representa o ciclo de vida haplobionte, realizado, por exemplo, pelos fungos. 

(E) representa o ciclo de vida diplobionte, realizado, por exemplo, pelos animais. 

 

03 

Os neurônios têm canais iônicos dependentes que abrem e fecham em resposta a um estímulo, causando mudanças 
no potencial de membrana e, assim, gerando o impulso nervoso. O gráfico a seguir mostra a variação do potencial de 
membrana de um neurônio quando estimulado. 
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Sobre o sistema nervoso humano, a geração e a propagação do impulso nervoso, é incorreto afirmar que  

 (A)  O potencial de ação para um neurônio é sempre o mesmo, qualquer que seja o estímulo, porque ele obedece à 
“lei do tudo ou nada” ao atingir seu limiar de disparo (-55mV).  

(B) A desmielinização dos neurônios tem como consequência a condução do impulso nervoso nos dois sentidos da 
fibra nervosa, acarretando o aumento da velocidade de propagação. 

(C) Quando um neurônio é estimulado, ocorre a sua despolarização através do influxo de sódio (Na+) para dentro da 
fibra nervosa, demonstrado no gráfico no momento II. 

(D) Quando uma célula recebe um estímulo inibitório, ocorre a saída de íons potássio (K+) e a entrada de íons cloro 
(Cl-), tornando o meio interno da célula mais negativo e o meio externo mais positivo, inibindo a propagação do 
potencial de ação, demonstrado no gráfico no momento IV.  

(E) Quando um neurônio está em repouso, sua membrana interna apresenta carga elétrica negativa, demonstrada 
no gráfico no momento I. 

 

04 

Levando-se em consideração a produtividade primária líquida (PPL) de uma comunidade clímax, é incorreto afirmar 
que a Floresta Amazônica é o pulmão do mundo, pois  

(A) a atividade fotossintetizante dos organismos produtores é maior que a atividade respiratória de todos os 
componentes vivos. 

(B) uma formação florestal madura e estável é imutável.  

(C) a atividade fotossintetizante equivale à atividade respiratória de todos os componentes vivos. 

(D) a produtividade primária bruta vai se tornando maior conforme aumenta a diversidade de espécies. 

(E) a atividade fotossintetizante é menor que a atividade respiratória de todos os componentes vivos. 

 

05 

A diabetes insípida é caracterizada por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na 
sigla em inglês, ADH).  Tendo em vista o papel funcional do ADH, a disfunção glandular responsável pela doença e um 
sintoma clássico de um paciente por ela acometido estão corretamente apresentados em 

(A) Hiperfunção da hipófise e excreção de urina com açúcar. 

(B) Hipofunção do pâncreas e excreção de urina com açúcar. 

(C) Hipofunção do hipotálamo e excreção de urina com açúcar. 

(D) Hiperfunção do pâncreas e desidratação do paciente. 

(E) Hipofunção do hipotálamo e desidratação do paciente. 

06 

Os gráficos a seguir mostram o número de pessoas de diferentes idades em dois países. 
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A partir da leitura dos gráficos e dos seus conhecimentos, só não se pode afirmar que 

(A) a estrutura etária da população A mostra um grande predomínio de bebês e crianças. 

(B) na população B, a taxa de natalidade está diminuindo e a maior parte da população está na meia-idade.  

(C) na população B existe uma proporção maior de idosos em relação à população A. 

(D) a taxa de mortalidade na população A é muito maior nos primeiros anos de vida em relação à população B. 

(E) na população A, mais da metade da população tem mais de 30 anos. 
 

07 

Pesquisadores na Holanda estudaram durante cinco anos os efeitos do cuidado parental em falcões. Eles transferiram 
filhotes entre diferentes ninhos a fim de produzir ninhadas reduzidas (com três ou quatro filhotes), ninhadas normais 
(com cinco ou seis filhotes) e ninhadas aumentadas (com sete ou oito filhotes). Após esse rearranjo, eles mediram a 
porcentagem de sobrevivência dos pais que sobreviveram ao inverno seguinte, obtendo os seguintes resultados: 

Fonte: C. Dijkstra et al. Brood size manipulations in the kestrel (Falco tinnunculus): effects on offspring and parente survival. Journal of Animal 
Ecology 59:269-285 (1990). 

Sabendo-se que machos e fêmeas dessa espécie cuidam igualmente dos filhotes, é possível afirmar que 

(A) as taxas de sobrevivência mais elevadas de falcões com ninhadas maiores indicam que o cuidado parental 
dedicado a mais descendentes afeta positivamente a sobrevivência dos pais.  

(B) as taxas de sobrevivência menores de falcões com ninhadas maiores indicam que o cuidado parental dedicado a 
mais descendentes afeta negativamente a sobrevivência dos pais. 

(C) as taxas de sobrevivência das fêmeas se mantêm relativamente constante entre os tipos de ninhada, enquanto 
as taxas de sobrevivência dos machos decrescem conforme a ninhada aumenta. 

(D) as taxas de sobrevivência diferem entre machos e fêmeas devido ao maior esforço parental apresentado pelas 
fêmeas, conforme a ninhada aumenta. 

(E) as taxas de sobrevivência diferem entre machos e fêmeas devido ao maior esforço parental apresentado pelos 
machos, conforme a ninhada aumenta. 

 

08 

Uma planta mantida indefinidamente em seu ponto de compensação fótico irá 

(A) morrer devido à falta de nutrientes. 

(B) produzir mais clorofila A para compensar a baixa taxa fotossintética. 

(C) crescer devido à alta taxa de respiração. 

(D) morrer devido à baixa atividade fotossintética. 

(E) permanecer viva enquanto houver substância de reserva disponível.  
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O sangue é levado para o rim pela (I), que se divide em 
muitas arteríolas. Essas arteríolas entram na região (II) 
do rim e abastecem milhares de glomérulos. Em cada 
glomérulo, a (III) pressão sanguínea força a passagem 
do plasma para o interior da (IV). Este líquido segue 
para os túbulos renais, onde glicose, aminoácidos, sais 
e água são reabsorvidos e retornam ao sangue. O 
restante, chamado (V), segue para o ureter e se 
acumula na bexiga antes de ser eliminado do corpo. 

A alternativa que completa corretamente o texto 
acima é 

(A) I – aorta, II – cortical, III – alta, IV – tubo coletor e 
V – urina. 

(B) I – renal, II – medular, III – alta, IV – cápsula renal 
e V – ureia. 

(C) I – renal, II – cortical, III – baixa, IV – cápsula de 
Bowman e V – urina. 

(D) I – renal, II – cortical, III – alta, IV – cápsula de 
Bowman e V – urina. 

(E) I – aorta, II – medular, III – baixa, IV – tubo coletor 
e V – ureia. 

 

10 

Quais das sequências de pares de bases nitrogenadas 
abaixo podem formar um segmento normal de DNA? 

(A) 5’-TCTACGGCGCAT-3’ com 5’-AGAUGCCGCGUA-3’ 

(B) 5’-ATGCGCCGTAGA-3’ com 5’-TACGCGGCATCT-3’ 

(C) 5’-TAGATATAGCCA-3’ com 5’-ATCTATATGGCA-3’ 

(D) 5’-ATGCGCCGTAGA-3’ com 5’-TCTACGGCGCAT-3’ 

(E) 5’- TACGCGGCATCT-3’ com 5’-AUGCGCCGUAGA-3’ 

 

11 

Proteínas são moléculas consideradas unidades 
fundamentais da vida. Associe os diferentes tipos de 
proteínas às respectivas funções nos organismos.  

1. Hemoglobina 

2. Miosina 

3. Ptialina 

4. Vasopressina 

5. Albumina 

6. Queratina 

 

 

 

(  ) Proteína catalisadora 

(  ) Proteína motora 

(  ) Proteína estrutural 

(  ) Proteína transportadora 

(  ) Proteína reguladora 

(  ) Proteína de armazenamento 
 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, é 

(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

(B) 2 – 3 – 6 – 4 – 1 – 5  

(C) 3 – 2 – 6 – 1 – 4 – 5  

(D) 4 – 5 – 3 – 1 – 2 – 6  

(E) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

 

12 

Uma esfera, sólida, homogênea e de massa 2,4 𝑘𝑔 é 
abandonada de um ponto a 8,0 𝑚 de altura do solo em 
uma rampa curva. Uma mola ideal de constante 
elástica 𝑘 = 600 𝑁/𝑚 é colocada no fim dessa rampa, 
conforme desenho abaixo. A esfera colide com a mola 
e provoca uma compressão. 

 

A máxima compressão que a mola sofrerá é de 

(A) 10 cm 

(B) 20 cm 

(C) 40 cm 

(D) 80 cm 

(E) 160 cm 

 

Note e adote: 

Despreze a ação de forças dissipativas 

Admita que a esfera apenas desliza, sem rolar 

Aceleração local da gravidade = 10 𝑚/𝑠2 
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A explicação para o Efeito Fotoelétrico foi dada por 
Albert Einstein em 1905 e lhe rendeu o Prêmio Nobel 
de Física em 1921. Einstein aproveitou e expandiu a 
Teoria Quântica de Max Planck. 

Um elétron somente pode absorver um fóton por vez. 
Isso significa que, pouco importa a intensidade da luz, 
se o fóton não tiver energia suficiente para arrancar o 
elétron, não será possível criar corrente elétrica.A 
menor energia necessária para arrancar elétrons de 
uma barra metálica é denominada função trabalho (𝛷). 

Uma barra de zinco é atingida por radiação 
eletromagnética cujo comprimento de onda igual a 
330 𝑛𝑚. A máxima energia cinética de um dos elétrons 
emitidos é de 

 

(A) 1,4 ⋅ 10−20 𝐽 

(B) 1,8 ⋅ 10−20 𝐽 

(C) 2,0 ⋅ 10−20 𝐽 

(D) 6,0 ⋅ 10−19 𝐽 

(E) 5,8 ⋅ 10−19 𝐽 

 

Note e adote: 

A constante de Planck é  ℎ = 6,6 ⋅ 10−34 𝐽 ⋅ 𝑠. 

A velocidade da luz no vácuo é 𝑐 = 3 ⋅ 108 𝑚/𝑠. 

A função trabalho do zinco metálico é da ordem 5,8 ⋅
10−19 𝐽. 

Admita que a velocidade da radiação seja a velocidade 
da luz no vácuo. 

 

 

 

 

 

 

14 

Em uma aula prática de Física, uma esfera maciça foi 
submetida a duas situações. Na primeira ela foi 
colocada em recipiente contendo um líquido de massa 
específica igual a 20% da massa específica da água. 
Nesse caso descia em direção ao fundo do vaso. Na 
segunda situação, a esfera foi colocada em água e 
flutuou em repouso, com um terço de seu volume 
submerso. 

 

 

 

A aceleração a qual a esfera ficou submetida na 
primeira situação foi de 

(A) 1,0 𝑚/𝑠2 

(B) 4,0 𝑚/𝑠2 

(C) 23,0 𝑚/𝑠2 

(D) 11,0 𝑚/𝑠2 

(E) 19,0 𝑚/𝑠2 

 

Note e adote: 

A massa específica da água vale 1,0 ⋅ 103 𝑘𝑔/𝑚3. 

Assuma que as únicas forças atuando na esfera são o 
seu peso o empuxo produzido pelo fluido. 

Aceleração local da gravidade = 10 𝑚/𝑠2. 
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A partir de um mesmo ponto a uma certa altura do 
solo, uma partícula é lançada horizontalmente 
sequencialmente em três condições diferentes. O 
primeiro lançamento é feito no vácuo e o segundo, na 
atmosfera com ar em repouso. O terceiro é feito na 
atmosfera com ar movimentado cuja velocidade é igual 
ao módulo e direção da velocidade 𝑣0, porém de 
sentido oposto. 

 Para os três lançamentos, designando-se 
respectivamente de 𝑡1, 𝑡2 e 𝑡3 os tempos de queda das 
partículas e de 𝑣1, 𝑣2 e 𝑣3 os módulos de suas 
respectivas velocidades ao atingir o solo, teremos a 
correta relação entre as grandezas 

(A) 𝑡1 < 𝑡3 < 𝑡2; 𝑣1 > 𝑣3 > 𝑣2. 

(B) 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3; 𝑣1 = 𝑣3 > 𝑣2. 

(C) 𝑡1 = 𝑡3 < 𝑡2; 𝑣1 = 𝑣3 > 𝑣2. 

(D)  𝑡1 < 𝑡3 = 𝑡2; 𝑣1 > 𝑣2 > 𝑣3. 

(E) 𝑡1 < 𝑡3 = 𝑡2; 𝑣1 > 𝑣3 = 𝑣2. 

 

Note e adote: 

A partícula sempre é lançada com a mesma velocidade 
inicial horizontal 𝑣0. 

A resistência do ar é proporcional a sua velocidade 
relativa com a partícula. 

A altura da qual a partícula é abandonada é grande o 
suficiente para que se atinja a velocidade limite. 

 

16 

Uma massa de 2,0 𝑘𝑔 gira com uma dada velocidade 
angular em um plano vertical estando sujeita à 
aceleração da gravidade. Admita que a massa esteja 
presa a um fio de 2,0 𝑚 de comprimento, a um eixo de 
rotação a uma altura de 8 𝑚 do solo. 

A velocidade angular mínima necessária para que o fio 
se rompa é de 

(A)  3 ⋅ √3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(B)  2 ⋅ √2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(C)  5 ⋅ √2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(D)  2 ⋅ √3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(E)  3 ⋅ √2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

Note e adote: 

O fio suporta uma tração máxima de 92 𝑁 e deve ser 
considerado ideal. 

Aceleração local da gravidade = 10 𝑚/𝑠2. 

17  

Um cubo de ferro possui aresta igual a 3,0 𝑚 à 
temperatura ambiente. Se o corpo sofrer uma variação 
de temperatura de 10 ℃, a sua variação de volume 
será de aproximadamente 

(A) 2,4 𝑙 

(B) 5,5 𝑙 

(C) 9,7 𝑙 

(D) 11 𝑙 

(E) 19 𝑙 

 

Note e adote: 

O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 

1,2 ∙ 10−5 ℃−1. 

Após o aquecimento, a temperatura do cubo é 
uniforme.  
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A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente. Um feixe luminoso, composto por 
luzes vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme 
para fotografia colorida, revelando três pontos. 

Observando o perfil do filme, podemos afirmar que 

(A) O índice de refração do prisma é crescente com a frequência da luz 

(B) O índice de refração do prisma é decrescente com a frequência da luz 

(C) O índice de refração do prisma não se altera com a frequência da luz 

(D) O espelho deve ser esférico e do tipo côncavo 

(E) O espelho deve ser esférico e do tipo convexo 

 

Note e adote: 

A relação entre os comprimentos das ondas citadas é tal que λazul < 𝜆𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 < 𝜆𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜. 

  

19 

Uma resistência foi construída na forma de bastão de 10 𝑐𝑚 de comprimento e seção transversal quadrada de 10 𝑚𝑚 
de lado. Esse elemento foi ligado a uma tensão de 210 𝑉 e usada para aquecer água. Se durante 34 𝑠 verificou-se que 
6,8 ⋅ 103 𝑐𝑎𝑙 foram fornecidos ao líquido, temos que a condutividade elétrica do material é  aproximadamente de 

(A) 13 𝑆/𝑚 

(B) 19 𝑆/𝑚 

(C) 23 𝑆/𝑚 

(D) 37 𝑆/𝑚 

(E) 54 𝑆/𝑚 

 

Note e adote:  

Considere a resistividade do material e o calor específico da água constantes naquele intervalo de temperatura. 

Admita que 1 𝑐𝑎𝑙 = 4,2 𝐽 

Assuma que toda a energia fornecida ao bastão foi absorvida pela água. 

 

 

 

 

 

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


6º Simulado FUVEST – 1ª Fase – Estratégia Vestibulares – 09/11/2019 

 

20 
Em um deserto, um drone com um emissor e receptor 
de som é arrastado por um vento forte de 20,0 𝑚/𝑠 
contra a base de uma duna bastante alta. A frequência 
do som emitido pelo drone é de 640 𝐻𝑧. A frequência 
refletida pela montanha e registrada no receptor do 
drone é de 

(A) 640 𝐻𝑧 

(B) 720 𝐻𝑧 

(C) 810 𝐻𝑧 

(D) 890 𝐻𝑧 

(E) 930 𝐻𝑧 

 

Note e adote: 

A velocidade do som no ar é de 340 𝑚/𝑠. 

As dimensões do drone podem ser desprezadas. 

 

21  

No vão livre entre duas placas carregadas existe um 
campo magnética uniforme de módulo 𝐵 = 400 𝑚𝑇. 
Uma carga positiva entra com velocidade de 200 𝑚/𝑠 
na região do campo magnético e mantém sua 
velocidade constante. 

 

A diferença de potencial entre as placas é de 

(A) 1,2 𝑉 

(B) 2,4 𝑉 

(C) 2,8 𝑉 

(D) 3,2 𝑉 

(E) 4,4 𝑉 

 

Note e adote: 

Despreze a força gravitacional sobre a carga. 

 

 

 

22  

A meia-vida de um material radioativo é definida como 
o tempo para que a sua emissão caia à metade. Admita 
que uma amostra de material radioativo emitia 240 
partículas 𝛼 a cada hora. Depois de 4 meses, passou a 
emitir 30 partículas 𝛼 a cada hora. 

A meia-vida da amostra desse material radioativo é 
igual a 

(A) 10 dias 

(B) 20 dias 

(C) 40 dias 

(D) 80 dias 

(E) 160 dias 

 

Note e adote: 

Admita que um mês seja formado por 30 dias. 

 
 

23 

A velocidade de uma onda mecânica, como o som, 
aumenta conforme a massa específica do meio pelo 
qual ela se propaga. No ouvido humano, quando 
ocorre a chegada de informações sonoras até o 
cérebro, o som se propaga consecutivamente por três 
meios. 

O primeiro pode ser um considerado um meio gasoso, 
que é o ar presente na atmosfera terrestre. Em 
seguida, no ouvido médio, o som se propaga pelos 
ossos do ouvido médio, considerados meios sólidos. 
No final do percurso, o som se propaga por um meio 
líquido no interior da cóclea. 

Ao longo do percurso podemos afirmar que as ondas 
sonoras experimentam 

(A) alteração na sua frequência durante a mudança 
de um meio para o outro 

(B) manutenção da amplitude entre os meios 

(C) mudança de velocidade de propagação de um 
meio para o outro 

(D) manutenção na forma de onda e na frequência 
entre os meios 

(E) manutenção da amplitude e da frequência entre 
os meios 
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A adição de um soluto à um solvente muda a forma com que suas moléculas interagem. Anterior a adição do soluto, 
a interação era apenas entre solvente e solvente, após a adição, ocorrem interações solvente-soluto, além daquelas 
que havia inicialmente. Para verificar uma consequência dessas modificações, foram feitos alguns experimentos 
conforme a tabela. 
 

Solução Concentração mol·L-1 Temperatura de ebulição °C 

Sacarose(aq) 0,5 100,25 

Cloreto de  
sódio(aq) 

1,0 101,00 

Glicose(aq) 1,5 100,75 

Sulfato de sódio(aq) 2,0 X 

Nitrato de potássio(aq) 2,5 Y 

 

Com base nos experimentos tabelados, é correto concluir que as temperaturas de ebulição, em °C, X e Y, são, 
respectivamente. 

(A) 102,00 e 103,00 

(B) 103,00 e 102,50 

(C) 102,50 e 103,00 

(D) 102,00 e 103,50 

(E) 103,00 e 104,00 
 

25 

A tabela a seguir contém informações sobre algumas substâncias. 

 

Nome Temperatura de ebulição °C Solubilidade em água g/L Fórmula molecular 

Glicerina T 500 C3H8O3 

Etanol 79 S C2H6O 

Ácido acético 118 1000 C2H4O2 

Glicose Decompõe-se 470 C6H12O6 

 

Em relação a tabela é correto afirmar que 

(A) A temperatura de ebulição da glicerina é menor do que à do etanol devido à formação de menores quantidades 
de ligações de hidrogênio. 

(B) O ácido acético, por apresentar mais carbonos que o etanol, tem maior temperatura de ebulição. 

(C) A solubilidade da glicerina em água é explicada pela interação de seus grupos oxidrilas com a água. 

(D) A glicose não apresenta temperatura de ebulição devido à sua natureza iônica. 

(E) O etanol interage com a água através de interações do tipo íon-dipolo, o que implica em menor solubilidade que 
a glicose. 
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Declarado pela UNESCO em uma de suas reuniões plenárias para reforçar a importância dessa ferramenta, 2019 é o 
ano da tabela periódica. 

 

Assinale a alternativa correta a respeito da tabela periódica atual. 

(A) A tabela periódica atual é organizada de acordo com o número crescente de massa atômica dos elementos. 

(B) O elemento Ferro é considerado um elemento de transição interna. 

(C) Os elementos Cu, Ag e Au apresentam alta reatividade com oxigênio molecular. 

(D) O elemento químico Og deve ser encontrado combinado à outros átomos. 

(E) Dentre os elementos localizados no grupo 17, o Ts apresenta maior instabilidade nuclear. 

 

27 

O benzoato de denatônio é uma substância comumente adicionada à produtos que contém etanol em sua composição 
e são destinados a produtos de limpeza. 

N

N

O

H

O

O

 

Esse composto apresenta uma amargura insuportável para seres humanos em concentrações de apenas 10 ppm. Em 
relação ao benzoato de denatônio é correto afirmar: 

(A) Apresenta-se no estado líquido à temperatura ambiente. 

(B) É adicionado a produtos, pois neutraliza substâncias químicas potencialmente perigosas. 

(C) Aumenta a solubilidade do etanol em solução aquosa, por isso a sua utilização em produtos alcoólicos. 

(D) Apresenta alta solubilidade em água, apesar de ser um composto com grande número de carbonos. 

(E) Em toda a sua estrutura eletrônica, apresenta o fenômeno de ressonância. 
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Um estudante a fim de determinar uma reação 

química, preparou algumas soluções de acordo com a 

tabela:  

 

Recipiente Solução 

1 Cloreto de sódio(aq) 

2 Bicarbonato de sódio(aq) 

3 Vinagre 

4 Hidróxido de sódio(aq) 

5 Sacarose(aq) 

 

Em seguida, o estudante fez todas as combinações 
possíveis entre os recipientes e observou que 

(A) há reação química, ao se misturar 1 e 2, com 
liberação de gás. 

(B) há reação química, ao se misturar 2 e 5, com 
formação de precipitado. 

(C) não há reação química ao se misturar 3 e 4. 

(D) não há reação química ao se misturar 2 e 4. 

(E) há reação química, ao se misturar 2 e 3, com 
liberação de gás. 

 

29 

Para a identificação de 4 recipientes com soluções 
desconhecidas, em um laboratório, um técnico 
organizou uma série de testes e anotou os dados de 
acordo com a tabela: 

 

Recipiente 
Reação 

com HC 

Reação 
com NaOH 

Conduz 
eletricidade 

A 
Reage e 
forma 

precipitado 
Não reage Sim 

B Não reage Não reage Sim 

C 
Reage com 
liberação 

de gás 

Reage sem 
liberação 

de gás 
Sim 

D Não reage Não reage Não 
 

De acordo com os resultados, é correto afirmar que 

há nos recipientes A, B, C e D, respectivamente 

(A) AgNO3(aq), KC(aq), NaHCO3(aq), Tolueno. 

(B) NaC (aq), NaNO3(aq), H2CO3(aq), glicose(aq). 

(C) BaSO4(aq), NaHCO3(aq), Etanol, HC (aq). 

(D) Hg(NO3)2(aq), Benzeno, Na2CO3(aq), NaC (aq) 

(E) Cu2SO4(aq), Na2SO4(aq), KC (aq), Hexano. 

30 

A produção de biodiesel a partir da semente da 
algaroba, planta cultivada na região do semiárido do 
Nordeste Brasileiro, tem sido uma das opções baratas 
e de fácil execução. Algumas das dificuldades na 
produção do biodiesel é a formação de produtos 
indesejáveis, tais como sabão ou metanol. Outro 
subproduto em seu processo de produção é a glicerina, 
a qual pode ser aproveitada para a indústria. A síntese 
do biodiesel pode ser resumida pelo seguinte 
esquema: 

 

http://www.abq.org.br/simpequi/2011/trabalhos/16-9874.htm 

Com base no processo descrito acima, é correto 
afirmar 

 

(A) A separação da fase leve da fase pesada é feita 
através do processo de filtração.  

(B) A destilação da glicerina é o principal 
procedimento para separar materiais imiscíveis.  

(C) O uso de NaOH é justificado devido ao caráter 
ácido dos componentes derivados do óleo, que 
contém ácidos graxos em sua composição. 

(D) A eficiência da reação de transesterificação com 
uso do etanol é superior ao uso do metanol. 

(E) A extração química com NaOH 10% possibilita a 
formação de produtos insolúveis que podem ser 
filtrados. 
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O déficit de vitamina D, atualmente, considerada como um hormônio, acarreta diminuição na produção de 
testosterona, osteoporose e enfraquecimento do sistema imunológico. A vitamina D divide-se em duas classificações, 
a primeira classificação é a de vitamina ______ que apresenta maior número de átomos de carbonos planares em sua 
estrutura e a segunda classificação é a de vitamina ______, a qual apresenta ______ isômeros ópticos. 

Vitamina D2 Vitamina D3 

 

A partir do texto, é correto afirmar que as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por: 

(A) D2, D3 e 5. 

(B) D2, D3 e 16. 

(C) D2, D3 e 32. 

(D) D3, D2 e 16. 

(E) D3, D2 e 32. 

 

32 

Na tabela abaixo há informações sobre quatro gases em recipientes distintos e vedados. 

 

Recipiente Gás Temperatura (K) Pressão (P) Volume (V) 

W O3 273 1 22,4 

X He 273 2 44,8 

Y CH4 273 4 5,6 

Z N2O 273 1 44,8 

Identifique os recipientes que apresentam o mesmo número de partículas gasosas. 

(A) W e X. 

(B) X e Y. 

(C) Y e Z. 

(D) X e Z. 

(E) W e Y.
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Uma solução foi preparada para separar dois polímeros 
por diferença de densidade. O polímero 1 apresenta 
densidade igual a 1,05 g/cm3

 e o polímero 2 apresenta 
densidade igual a 1,15 g/cm3, sendo que ambos os 
polímeros são insolúveis em água. A solução preparada 
foi obtida pela mistura de água e salmoura (solução 
concentrada de cloreto de sódio). 

Foi preparado 100 L dessa solução, misturando-se 
volumes específicos de água e de salmoura, a fim de 
atingir uma densidade adequada para a separação dos 
polímeros. Esses volumes, em litros, podem ser, 
respectivamente 

(A) 10 e 90 

(B) 15 e 85 

(C) 20 e 80 

(D) 55 e 45 

(E) 80 e 20 

 

Note e adote: 

Densidade da água: 1g/cm³; 

Densidade da salmoura: 1,2g/cm³. 

 

34 

O rótulo de um produto de limpeza com ação 
desengordurante apresenta as seguintes informações: 
“Utilize o produto com luvas de borrachas, evite 
contato com os olhos. Caso ocorra contato com a pele, 
limpe com vinagre e, em seguida, utilize água corrente 
em abundância.” 

Em relação à composição química do produto de 
limpeza e às instruções dadas, é correto afirmar: 

(A) A composição química do produto de limpeza é 
uma substância básica corrosiva, como o NH4OH, 
que, ao entrar em contato com o vinagre, forma 
um sal solúvel em água. 

(B) A composição química é do produto de limpeza é 
uma substância básica corrosiva, como o NaOH, 
que é neutralizada com o ácido acético, presente 
no vinagre, formando um sal solúvel em água. 

(C) A composição química do produto de limpeza não 
pode ser determinada com as informações e o 
vinagre é utilizado para solubilizar a substância de 
caráter insolúvel. 

 

 

(D) A composição química do produto de limpeza é 
uma substância ácida, como o H2SO4, que ao reagir 
com o vinagre, desloca o equilíbrio químico no 
sentido da formação do ácido, que é solúvel em 
água. 

(E) A composição química do produto de limpeza é 
uma substância ácida, como o H2CO3, que ao reagir 
com o ácido encontrado no vinagre, produz uma 
substância solúvel em água. 

 

35 

A vasopressina é um hormônio antidiurético secretado 
quando o organismo se encontra em estado de 
desidratação ou queda de pressão arterial e, assim, o 
organismo diminui o volume de água na urina. Alguns 
estudos também demonstraram que a vasopressina foi 
encontrada apenas em animais cujo comportamento é 
monogâmico. Experimentos com espécies de 
arganazes, um tipo de roedor, porém promíscuo, 
mostraram que, ao administrar-lhes, artificialmente, 
oxitocina e vasopressina, eles também se tornavam 
monogâmicos.  

 

Com base no texto e estrutura da vasopressina, é 
correto afirmar que 

(A) Ao secretar a vasopressina, a pressão osmótica da 
urina aumenta e a molécula da vasopressina 
apresenta as funções amina, imina, amida e 
dissulfeto. 

(B) Na estrutura da vasopressina há apenas carbonos 
com geometria planar. 

(C) A vasopressina apresenta caráter, 
predominantemente, ácido em solução aquosa. 

(D) Ao reagir com ácido clorídrico, a vasopressina 
diminui sua solubilidade em água e, por isso, é 
considerado um hormônio antidiurético. 

(E) Quanto maiores os níveis de vasopressina, maior o 
comportamento promíscuo dos arganazes e na 
molécula da vasopressina é encontrado carbonos 
assimétricos. 
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Fernando é gestor de duas unidades que produzem 
camisetas. Para aumentar sua produção, Fernando tem 
R$100.00,00 para investir nessas unidades, nas 
seguintes condições: 

I. A unidade A proporciona retorno anual de 5% 
do valor investido. 

II. A unidade B proporciona retorno anual de 
7% do valor investido. 

Por segurança, Fernando não quer investir todo o valor 
de R$100.000,00 em apenas uma unidade, mas quer 
ter, ao decorrer de um ano do investimento, pelo 
menos R$6.000,00 de retorno. 

Dessa forma, qual deve ser o valor mínimo para 
investimento na unidade B? 

(A) R$50.000,00 

(B) R$75.000,00 

(C) R$40.000,00 

(D) R$60.000,00 

(E) R$30.000,00 

 

37 

A circunferência 𝐶1, está inscrita no triângulo 𝐴𝐵𝐶, 
retângulo em 𝐵. Se 𝐴𝐵 = 12 e 𝐵𝐶 = 16, a distância do 
centro de 𝐶1 ao vértice 𝐶 do triângulo 𝐴𝐵𝐶 é 

(A) 3√10 

(B) 4√10 

(C) 4√3 

(D) 3√4 

(E) 5√7 

 

38 

Um número real 𝑥, tal que 1 < 𝑥 < 2, tem seus mil 
primeiros dígitos após a vírgula iguais aos mil primeiros 

dígitos após a vírgula do número 𝑦 =
13

99
. Considere as 

seguintes informações: 

I. 𝑥 é racional 

II. 𝑥2 < √2 

III. 𝑥 ⋅ 101000 é um inteiro ímpar 

 

 

 

 

Então, 

(A) nenhuma das afirmações é verdadeira 

(B) apenas a afirmação 𝐼 é verdadeira 

(C) apenas a afirmação 𝐼𝐼 é verdadeira 

(D) apenas a afirmação 𝐼𝐼𝐼 é verdadeira 

(E) apenas as afirmações 𝐼 e 𝐼𝐼 são verdadeiras 

 

39 

Uma sala quadrada tem seu piso decorado com 
pequenas lajotas, também quadradas. 

No encontro das diagonais das lajotas está o centro de 
uma circunferência que tangencia as quatro laterais do 
quadrado que delimita o perímetro da lajota. 

As áreas internas às circunferências são, então, 
pintadas na cor bege e as áreas externas às 
circunferências, são pintadas na cor marrom. 

Sabendo que a medida da lateral da sala é um múltiplo 
do diâmetro das circunferências do padrão utilizado no 
piso, a razão entre a área pintada na cor bege e a área 
pintada na cor marrom é 

(A) 
𝜋

4−𝜋
 

(B) 
𝜋

2
 

(C) 
2𝜋

𝜋+1
 

(D) 
𝜋+2

3
 

(E) 
3+𝜋

2
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A equação 

(𝑥2 + 4𝑥 − 21) ⋅
32𝑥

𝑥 − 3
⋅ ln(𝑥 + 7) = 0 

(A) não possui raízes reais 

(B) possui uma única raiz real 

(C) possui duas raízes reais distintas 

(D) possui três raízes reais 

(E) possui quatro raízes reais 

 

41 

O triângulo 𝐴𝐵𝐶 é isósceles, onde 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶,  𝛼 = 𝐴�̂�𝐶 

e 𝐴𝐶 = √6. 

Se a área de 𝐴𝐵𝐶 é maior que a área do hexágono 
regular de lado unitário, então 

(A) 
𝜋

6
< 𝛼 <

𝜋

2
 

(B) 
𝜋

6
< 𝛼 < 𝜋 

(C) 
𝜋

3
< 𝛼 <

𝜋

2
 

(D) 0 < 𝛼 <
𝜋

6
 

(E) 0 < 𝛼 <
𝜋

3
 

 

42 

Um grupo de 6 amigos estudaram juntos para a prova 
de estatística e suas notas estão listadas na tabela a 
seguir. 

Aluno Nota 

Joana 7 

João 8 

Maria 3 

Fernando 9 

Wandernelson 3 

Aristides 6 

 
Sobre as notas desse grupo, é correto afirmar que 

(A) a média das notas é igual a 5 

(B) a mediana das notas é igual a 6 

(C) a moda das notas é igual a 7 

(D) a moda das notas é inferior à média das notas 

(E) a mediana das notas é inferior à moda das notas 

 

43 

Em uma pastelaria, o pastel está sendo vendido a 
R$7,00. A cada real incrementado ao preço de venda, 
20 pastéis deixam de ser vendidos diariamente. 
Sabendo que a pastelaria vende, em média, 200 pastéis 
por dia, o valor unitário do pastel que maximiza a 
receita é 

(A) R$1,50 

(B) R$7,50 

(C) R$8,50 

(D) R$9,50 

(E) R$10,50 

 

44 

Em um jogo de tabuleiro, o jogador joga 
simultaneamente dois dados não viciados, cujos lados 
estão numerados de 1 a 6. O resultado do lançamento 
segue as seguintes regras: 

 I. Se ambos os números dos dados forem compostos, 
o resultado do lançamento é igual à soma dos 
números. 

II. Se apenas um dos números do lançamento for 
primo, o resultado é igual ao dobro da soma dos 
números. 

II. Se ambos os números do lançamento forem primos, 
o resultado é igual ao triplo da soma dos números. 

Ricardo está jogando com seus amigos e vence na 
próxima rodada se conseguir um resultado maior ou 
igual a quinze em seu lançamento. A probabilidade de 
Ricardo conseguir a vitória com essa jogada é de: 

(A) 
1

2
 

(B) 
2

5
 

(C) 
5

18
 

(D) 
17

36
 

(E) 
4

8
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Uma caixa de formato cúbico tem uma de suas faces 
apoiada no chão. 

Os pontos médios das faces laterais da caixa 
determinam a base de uma pirâmide cujo vértice é o 
ponto médio da face superior da caixa. 

A razão entre o volume da pirâmide e o volume da 
caixa é 

(A) 
1

5
 

(B) 
1

3
 

(C) 
1

2
 

(D) 
1

12
 

(E) 
1

6
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Adolfo viaja de férias para uma cidade situada no 
hemisfério norte. Sabendo que a cidade visitada por 
Adolfo fica nas coordenadas 𝜃°𝑁 e 𝛼°𝑂, é correto 
afirmar que a linha vertical nessa localidade faz um 
ângulo com o eixo de rotação da Terra de 

(A) (𝛼 − 𝜃)° 

(B) (𝛼 + 𝜃)° 

(C) (𝜃 − 𝛼)° 

(D) (90 − 𝛼)° 

(E) (90 − 𝜃)° 

 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS 
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(...) uma das características da indústria de 
transformação é a de ter maior potencial de mobilidade no 
território. Mas, essa característica se modifica inteiramente 
quando se trata de uma indústria inovadora. Isso decorre do 
fato de a indústria inovadora exigir determinadas condições 
gerais de produção que não são encontradas em todos 
lugares. 

LENCIONI, Sandra. Região Metropolitana de São Paulo como 
centro da inovação do Brasil. Cadernos Metrópole. Vol. 17, nº 34, 

São Paulo, nov. 2015. 

Que condições são determinantes para a localização da 
indústria inovadora? 

(A) Presença de universidades e institutos de 
pesquisa, disponibilidade de água e mão de obra 
qualificada. 

(B) Incentivos fiscais, mão de obra barata, presença 
de institutos de pesquisa e universidades de 
ponta. 

(C) Disponibilidade de matéria-prima, infraestrutura 
de transportes e comunicações e presença de 
parques tecnológicos. 

(D) Mão de obra qualificada, interação com centros 
de pesquisa e universidades de ponta e 
infraestrutura de transportes e comunicações. 

(E) Presença de parques tecnológicos, incentivos 
fiscais e disponibilidade de matéria-prima. 

 

48 
O Acordo de Paris aprovado na capital francesa, ao fim 
da 21ª Conferência das Partes (COP21) em dezembro 
de 2015, por 195 países participantes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, 
sobre o qual é incorreto afirmar: 

(A) O principal ponto do Acordo é o compromisso em 
promover a redução da emissão de gases estufa, 
adotando fontes de energia alternativas e 
elaborando políticas e tecnologias para mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas. 

(B) China, Estados Unidos e os membros da União 
Europeia são responsáveis, juntos, por metade das 
emissões de carbono na atmosfera. 

(C) Produto da queima de combustíveis fósseis, o 
dióxido de carbono é um dos principais gases do 
agravamento do efeito estufa. Além disso, a ação 
de outros gases gerados pela atividade 
agropecuária, como o metano e o óxido nitroso, 
também contribuem com o aquecimento global. 

 

(D) Nenhum dos países integrantes dos BRICS 
ratificou o acordo, por considerarem seus termos 
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desvantajosos para os países em 
desenvolvimento. 

(E) O presidente estadunidense Donald Trump 
anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo 
em junho de 2017, revogando uma decisão 
tomada pelo seu antecessor, Barack Obama e 
cumprindo uma de suas promessas de campanha. 

 

49 

Assinale a alternativa que não apresenta um exemplo 
de conflito separatista ou secessionista: 

(A) Ossétia do Sul e Abecásia, na Geórgia (Cáucaso). 

(B) Tibete, na China (Extremo Oriente). 

(C) Timor Leste, na Indonésia (Sudeste Asiático). 

(D) Saara Ocidental, no Marrocos (Norte da África). 

(E) País Basco, na Espanha (Europa Ocidental). 

 

50 
Uma commodity é um bem ou serviço para o qual 
existe procura sem atender à diferenciação de 
qualidade do produto no conjunto dos mercados. 
Portanto, o comércio de uma commodity independe de 
quem a produz e seus preços definidos pelos mercados 
globais e negociados em bolsas de mercadorias 
(valores) em função da oferta e da procura. Diversos 
produtos primários são considerados commodities. 
Com o advento da economia global, pode-se dizer que 
boa parte dos produtos de exportação do Brasil, 
atualmente, são comoditizados. Assinale a alternativa 
que apresenta as principais commodities de 
exportação brasileiras considerando a importância 
econômica. 

(A) Soja, minério de ferro e petróleo. 

(B) Café, milho e trigo. 

(C) Carne de aves, soja e petróleo. 

(D) Açúcar, café e soja. 

(E) Minério de ferro, petróleo e açúcar. 

 

51 

Qual alternativa melhor descreve as marés? 

(A) Uma série de ondas causada pelo deslocamento 
de um grande volume de um corpo de água. 

(B) Movimento de translação, permanente e 
continuado, de uma massa de água dos oceanos. 

(C) Alterações cíclicas do nível das águas do mar 
causadas pelos efeitos combinados da rotação da 

Terra com as forças gravitacionais exercidas, 
principalmente, pela Lua. 

(D) Fenômeno natural produzido pelo encontro das 
correntes fluviais com as águas oceânicas. 

(E) Aerossol resultante do transporte pelo vento das 
gotículas de água salgada formadas pela 
nebulização da água do mar em resultado da ação 
do vento sobre a crista das vagas e a rebentação 
das ondas. 

 

52 
A forma geográfica que acompanha a linha costeira, 
caracterizada por um abrupto encontro da terra com o 
mar, geralmente constituída de camadas sedimentares 
ou vulcano-sedimentares, e que é formada por meio do 
embate das ondas no terreno, é denominada: 

(A) Falésia. 

(B) Atol. 

(C) Recife. 

(D) Istmo. 

(E) Cânion. 

 

53 

Até 2030, a energia eólica poderá chegar a 2.110 
GW e responder por até 20% da energia mundial, segundo 
estimativa do GWEC (Global Wind Energy Council), 
divulgado pela Associação Brasileira de Energia Eólica 
(Abeeólica). A previsão é que sejam criados 2,4 milhões de 
novos empregos e que as emissões de CO2 sofram redução 
de mais de 3,3 bilhões de toneladas por ano. Também está 
prevista a atração de investimentos anuais da ordem de 200 
bilhões de euros. ‘Agora que o Acordo de Paris está entrando 
em vigor, os países precisam olhar com seriedade para os 
compromissos que assumiram em dezembro passado. O 
cumprimento das metas de Paris significa uma matriz livre 
de combustíveis fósseis antes de 2050 e a energia eólica vai 
desempenhar um papel importante para que possamos 
chegar lá’, disse Steve Sawyer, secretário-geral GWEC, por 
meio de nota. 

Energia eólica deve responder por 20% da eletricidade mundial 
até 2030. G1. Publicado em 18 out. 2016 em 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/ 10/energia-eolica-
deve-responder-por-20-da-eletricidade-mundial-ate-2030.html, 

acesso em 1 out. 2019. 

Entre os fatores que favorecem o crescimento da 
utilização de eletricidade de fonte eólica, é incorreto 
citar: 

(A) O barateamento da tecnologia de geração por 
meio de inovações tecnológicas e ganho de escala 
na produção dos equipamentos. 
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(B) O aumento natural da disponibilidade de ventos 
em regiões de relevo aplainado. 

(C) A definição de metas para redução de consumo de 
combustíveis fósseis entre os países desenvolvidos 
e emergentes. 

(D) As políticas governamentais de incentivo às fontes 
renováveis de energia. 

(E) O custo de implantação de novos parques que tem 
se mostrado vantajoso quando comparado a 
outras fontes renováveis, como a fotovoltaica. 

 

54 

Apesar da existência dos centros de origem das 
espécies cultivadas, diversas culturas de alimentos se 
difundiram por todo o planeta e hoje constituem em 
importantes elementos da dieta de diversos povos. São 
exemplos o arroz, a cana de açúcar, o café, a batata, a 
soja, o milho e o trigo. Assinale a alternativa que 
melhor explica o motivo da difusão dos gêneros 
alimentícios pelo mundo. 

(A) A difusão dos gêneros alimentícios foi uma prática 
incentivada pelo Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos durante o New Deal como forma 
de aumentar a variabilidade genética dos cultivos 
agrícolas. 

(B) Durante as epidemias de peste negra na Europa, 
foi necessária a importação de grandes 
quantidades de alimentos para dar conta de 
garantir o abastecimento e fazer frente à 
dizimação de lavouras. 

(C) As culturas agrícolas se dispersaram por diferentes 
partes do mundo principalmente devido à atuação 
de ventos alísios e correntes marítimas, que 
espalharam as sementes e os esporos por grandes 
áreas, ao longo dos oceanos e continentes. 

(D) É no período Neolítico, quando ocorre o primeiro 
processo de sedentarização dos agrupamentos 
humanos graças ao desenvolvimento da 
agricultura, que aconteceu a grande dispersão de 
gêneros alimentícios. 

(E) A dispersão das culturas agrícolas pelo mundo se 
deve em grande parte ao comércio marítimo 
europeu empreendido no período conhecido 
como a Era das Navegações ou dos 
Descobrimentos, que, por sua vez, está 
relacionado ao processo de colonização de vastos 
territórios na América, Ásia e África. 

55 

Considerando o intemperismo enquanto o conjunto de 
processos responsáveis pelas alterações físicas e 
químicas das rochas expostas na superfície terrestre, 
marque a alternativa correta: 

(A) O intemperismo mecânico ou físico, envolve o 
conjunto de processos que acarretam a 
desagregação da rocha, sem que haja 
necessariamente uma alteração física dos 
minerais constituintes. 

(B) O intemperismo químico implica a decomposição, 
ou seja, a quebra da estrutura química dos 
minerais que compõem a rocha. 

(C) No intemperismo físico, o processo de hidrólise, 
trata da reação entre os íons H+ e OH- com os 
componentes químicos minerais formadores das 
rochas, criando compostos. 

(D) No intemperismo químico é muito comum o 
processo de alívio de pressão e consequente 
expansão da rocha, ocasionando desagregação 
rochosa ao longo dos planos de fraqueza. 

(E) A expansão térmica e a contração provocadas por 
variações diárias da temperatura podem ocasionar 
o faturamento do material rochoso, característica 
do intemperismo químico. 

 

56 

Sobre as chuvas orográficas, é correto afirmar que: 

(A) Ocorrem quando uma massa de ar quente se 
choca com uma massa de ar fria, fazendo com que 
a massa de ar quente ascenda e dê início ao 
processo de condensação, causando precipitação. 

(B) Ocorrem quando uma massa de ar carregada de 
umidade é aquecida pelo Sol, fazendo com que a 
evaporação se torne mais intensa até que esta 
massa atinja seu ponto de saturação e a 
precipitação ocorra. 

(C) Ocorrem quando uma massa de ar úmido ascende 
devido à ação dos ventos alísios que convergem 
especialmente nas áreas equatoriais, gerando 
condensação e chuva. 

(D) Ocorrem quando uma massa de ar úmida tenta 
ultrapassar uma barreira natural, fazendo com que 
o ar mais quente ascenda, causando a 
condensação e, consequentemente, a chuva. 

(E) Ocorrem quando uma massa de ar frio chega em 
áreas próximas aos trópicos, fazendo com que a 
temperatura regional caia e as precipitações 
ocorram. 

57 
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A população da Região Metropolitana de São Paulo 
convive há meses com a perspectiva da falta de água. De 
fato, muitos bairros já relataram episódios de torneiras 
secas e a preocupação em relação às chuvas na região ainda 
é presente no cotidiano dos paulistanos. O que um professor 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP vem tentando esclarecer, no entanto, é que 
falar em escassez hídrica é um erro, assim como culpar a 
falta de chuvas pela crise. 

A água não é um recurso finito – pelo contrário, 
trata-se do recurso mais abundante do planeta, lembra Luis 
Antonio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia. 
Entre 2010 e 2011, o geógrafo esteve na Síria desenvolvendo 
um pós-doutorado na Universidade de Damasco sobre 
recursos hídricos, com foco na bacia do rio Eufrates e na 
produção de água em usinas dessalinizadoras. Retornando 
ao Brasil, deu continuidade às pesquisas, o que resultou em 
sua tese de livre-docência defendida na USP. Estes estudos, 
conta, foram voltados a combater a ideia de que a água vai 
acabar e de que países poderão guerrear por ela. 

NAOE, Aline. Geógrafa da FFLCH alerta sobre noção equivocada 
de “falta de água”. Disponível em 

http://www5.usp.br/96406/geografo-da-fflch-alerta-sobre-
nocao-equivocada-de-falta-de-agua/. Publicado em 24 ago. 2015, 

acesso em 10 out. 2019. 

Avalie as afirmações a seguir: 

I. O reabastecimento de água doce é garantido pelo 
ciclo hidrológico, por meio da evaporação da água 
dos oceanos e precipitação. 

II. A água do ciclo hidrológico é suficiente para o 
abastecimento de toda a população, porém, podem 
existir limitações técnicas para a captação, 
tratamento e distribuição das águas. 

III. A crise hídrica é gerencial e não natural. 

Estão corretas: 

(A) I e II. 

(B) Apenas II. 

(C) II e III. 

(D) Apenas I. 

(E) I, II e III. 

 

58 

Sob o seu governo, Roma tornou‑se o poder 
dominante na Itália central e essa prosperidade 
refletiu‑se no desenvolvimento monumental da 
cidade. O corolário do seu reinado foi a construção do 
templo de Júpiter Capitolino, um dos edifícios maiores 
e mais impressionantes do mundo mediterrânico da 
altura. Assim que o templo ficou construído, Tarquínio 
foi expulso da cidade por um grupo de aristocratas, que 
instituíram a República, em substituição do seu 
governo.  

(BRANDÃO, José Luís. OLIVEIRA, Francisco. História de Roma. 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. V. I. p. 39) 

O texto sobre a Roma Antiga remete  

À transição entre o período monárquico, quando o rei 
Tarquínio sofreu um golpe de Estado promovido 
pelos patrícios, e a instalação do Império 
republicano.  

b) À transição do Império para a República, período 
de reformulações provocadas pela expansão 
mediterrânea e pelo aumento da insatisfação da 
plebe.  

c)  À passagem da Monarquia para a República, 
quando a oligarquia patrícia consolidou sua   
hegemonia por meio do Senado.  

d) À passagem da Monarquia para a República, 
quando os plebeus se beneficiaram da 
democratização do Senado e perduraram no 
poder em todo o período da Roma republicana.  

e) À transição da República para o Império, por volta 
do século II a.C., quando Tibério Graco denunciou 
o empobrecimento dos pequenos camponeses, 
afirmando que os homens que combatiam e 
morriam por Roma não tinham “um único torrão 
de terra que fosse seu”. 

 

59 

A ocupação econômica das terras americanas constitui 
um episódio da expansão comercial da Europa. Não se 
trata de deslocamentos de população provocados por 
pressão demográfica – como fora o caso da Grécia – ou 
de grandes movimentos de povos determinados pela 
ruptura de um sistema cujo equilíbrio se mantivesse 
pela força – caso das migrações germânicas em direção 
ao ocidente e sul da Europa [...] O comércio interno 
europeu havia alcançado um elevado grau de 
desenvolvimento no século XV, quando as invasões 
turcas começaram a criar dificuldades crescentes às 
linhas orientais de abastecimento de produtos de alta 
qualidade, inclusive manufaturas. O restabelecimento 
dessas linhas, contornando o obstáculo otomano, 
constitui sem dúvida alguma a maior realização dos 
europeus na segunda metade desse século. 

(FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1963, p. 7) 

Conforme o texto, a superação do obstáculo às 
transações comerciais a que o texto se refere permite 
afirmar que   

 

(A) O comércio interno da Europa foi impulsionado 
pelo desenvolvimento da agricultura, a qual foi 
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ampliada após as exportações para os povos 
Orientais via comércio marítimo.  

(B) O restabelecimento das linhas por terra prova que 
os governos da Europa Ocidental possuíam 
soluções diplomáticas para as trocas comerciais 
com o Oriente Médio e com a Ásia Central.  

(C) Para os reinos da Península Ibérica, as viagens 
ultramarinas organizadas por governos e por 
companhias de comércio tinham o objetivo de 
obter especiarias e outras formas de riquezas.  

(D) Embora a barreira de transações comerciais tenha 
sido vencida, os camponeses europeus adquiriram 
técnicas de produção de especiarias, fato que 
tornou prescindível o comércio com o Oriente. 

(E) A realização dos europeus foi o abandono do 
comércio de especiarias orientais em prol da 
exploração de metais preciosos na América.  

 

60 

Em 1651, por ocasião de uma visita da frota inglesa ao 
porto de Cadiz, Espanha, o almirante Blake provocou a 
irritação de Felipe IV, quando este último soube que 
aquele declarara, em praça pública, que “graças ao 
exemplo dado por Londres, todos os reinos iriam 
aniquilar a tirania e tornar-se repúblicas. A Inglaterra já 
o tinha feito; a França seguia o mesmo caminho; e 
considerando-se que a natural indolência dos 
espanhóis tornava mais lento o seu movimento, dava a 
eles dez anos, antes a que no país explodisse a 
revolução”.  

O discurso do almirante Blake  

(A) foi confirmado pelos fatos históricos posteriores, 
pois a Espanha deixou de ser uma monarquia 
absolutista em meio aos processos das revoluções 
burguesas.  

(B) fez referência à Revolução Puritana,  a qual foi 
liderada por Oliver Cromwell e instaurou a forma 
de governo republicano.  

(C) é um elogio direto à Revolução Gloriosa, que foi 
responsável por acabar com a monarquia na 
Inglaterra.  

(D) incomodou Felipe IV porque os ingleses 
pretendiam propagar o anglicanismo em solo 
católico.  

(E) lembrou do êxito inglês sobre os franceses 
durante a guerra dos 100 anos.  

 

61 

O SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Durante o século XIX, nos Estados Unidos expansionistas, 
uma corrente advogava, em nome do “Destino Manifesto”, 
a absorção de Cuba. Consideravam que os norte-americanos 
tinham o “direito” de ter a ilha sob seu domínio.  

(PRADO, Maria Lígia Coelho. A formação das nações latino-
americanas. São Paulo: Atual, 1987, p. 53). 

Acerca da doutrina a que o texto faz alusão explícita, é 
correto afirmar que:  

(A) Este pensamento norte-americano pregava a 
igualdade como valor a ser difundido entre os 
povos latinos, por isso, a necessidade de derrubar 
governos locais autoritários. 

(B) “Destino Manifesto” significa, de forma sintética, 
que as terras pertencem aos seus descobridores e 
aqueles que primeiro a trabalharam de forma 
autônoma aos interesses das Coroas.  

(C) Ela é sinônimo de Big Stick, ou seja, a noção de que 
o direito pertence aos povos mais democráticos e 
laboriosos.  

(D) “Destino Manifesto” sintetiza a ideia de que o 
homem branco anglo saxônico (WASP) seria 
superior aos negros e aos indígenas, fato que 
justifica a expansão dos EUA para demais regiões 
da América Latina. 

(E) As ideias dessa doutrina derivam das normas 
jurídicas estabelecidas no Tratado de Paris, após a 
vitória norte-americana na guerra Hispano-
Americana, em 1898.  

 

62 

Sobre o salazarismo ocorrido em Portugal e sua 
influência, é correto afirmar que:  

(A) As colônias portuguesas do continente africano 
foram pioneiras no processo de descolonização, 
pois conquistaram sua independência na primeira 
metade do século XX, apoiadas por Antonio de 
Oliveira Salazar.  

(B) O regime salazarista enfrentou guerrilhas pro-
independência em colônias portuguesas, sendo 
que nenhuma delas derrotou a dominação lusa.  

(C) Não é possível estabelecer relações entre os 
processos de resistência à ditadura em Portugal, 
que durou até 1974, e as lutas pela independência 
nas colônias africanas.  

(D) A Revolução dos Cravos colocou fim ao 
salazarismo, o qual perdurou de 1933 a 1974, e, ao 
mesmo tempo, estimulou movimentos de 
libertação nacional em colônias portuguesas. 
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(E) O regime político conhecido como salazarismo 
terminou com a morte de Antônio Salazar em 1974 
e, consequentemente, a dominação portuguesa 
na África deixou de existir.  

 

63 

 

A fotografia acima, tirada nos recentes protestos 
ocorridos em Hong Kong, expressa 

(A) Um símbolo do confronto entre a liberdade de 
expressão e o autoritarismo político chinês, marca 
da histórica relação entre o Governo Central e o 
território autônomo de Hong Kong.  

(B) O espírito da Revolução Cultural que ainda 
contagia a juventude, tanto do continente quanto 
da Ilha Formosa.  

(C) A apoio à política do Partido Comunista Chinês de 
conceder independência a Hong Kong.  

(D) Uma marca do confronto cultural entre a proposta 
comunista dos chineses e a atual revolução 
cultural em curso na ilha de Hong Kong, onde os 
jovens usam máscaras e guarda-chuvas como 
forma de manifestação artística.  

(E) A insatisfação dos habitantes de Hong Kong com 
os altos impostos e taxas extras, fato que os faz 
protestar contra o sucateamento das políticas 
pública do Governo chinês. 

 

64 

"(...) da amizade dos índios depende em parte o 
sossego e a conservação da colônia do Brasil e que se tendo 
isto em vista deve-se-Ihe permitir conservar a sua natural 
liberdade, mesmo aos que no tempo do rei de Espanha 
caíram ou por qualquer meio foram constrangidos à 
escravidão, como eu próprio fiz libertando alguns. Devem-
se dar ordens, também, para que não sejam ultrajados pelos 
seus 'capitães', ou alugados a dinheiro ou obrigados contra 
sua vontade a trabalhar nos engenhos; ao contrário deve-se 
permitir a cada um viver do modo que entender e trabalhar 
onde quiser, como os da nossa nação (...)."  

(Fragmento do relatório de Maurício de Nassau aos diretores da 
Companhia das Indias Ocidentais, em 1644). 

A partir do fragmento do texto acima, sobre a 
escravidão dos indígenas, é correto afirmar que 

(A) Diferentemente da posição dos holandeses, a 
Igreja Católica defendia a manutenção da mão de 
obra escrava indígena.  

(B) Além do conflito econômico estabelecido entre 
portugueses e holandeses, também havia 
divergência quanto ao emprego da mão de obra 
indígena, pois os ibéricos fizeram uso da 
escravização dos índios na produção açucareira.  

(C) Os jesuítas foram os únicos a se posicionarem 
contrários ao uso da mão de obra indígena, fato 
que os fez entrar em conflito com os colonos 
portugueses.  

(D) A posição de Nassau se assemelhava ao 
tratamento concedido aos índios pelos 
portugueses e colonos que habitavam a região 
sudeste o Brasil.  

(E) A dispensa da mão de obra indígena se justificava 
porque ela foi insignificante no processo de 
estabelecimento do sistema de plantation nas 
terras brasileiras.  

 

65 

A mão de obra escrava no Brasil, 

(A) Teve início com o aprisionamento dos africanos e 
subsequente transporte desses escravizados para 
os engenhos de açúcar a serviço da Coroa 
portuguesa.  

(B) Não foi empregada no comércio de muares, pois, 
durante o Brasil colônia, apenas atividades 
autorizadas pela Coroa podiam fazer uso de 
escravizados.  

(C)  Manteve-se, em termos quantitativos de 
escravizados, estável até o advento da abolição no 
século XIX.  

(D) Não foi empregada na extração direta de metais 
preciosos durante o ciclo do ouro, pois os homens 
livres queriam manter controle absoluto da 
atividade extrativista.  

(E) Sofreu impactos com a supressão do tráfico de 
escravos em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz.  
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66 

Observe a imagem para responder à questão 

 

A Batalha de Guararapes, Victor Meirelles, 1879. Museu Nacional de Belas Artes 

(A) A uma demonstração vanguardista do século XIX, diferenciando-se do romantismo europeu, pois mostra cenas 
de batalha em meio à floresta tropical. 

(B) A um tipo de expressão romântica do homem brasileiro que se distancia do mito que ficou conhecido na poesia, 
na pintura e na literatura, como Indianismo.  

(C) À desconstrução do mito identidade nacional, o qual estava sendo construído por D. Pedro II, pois a cena 
corresponde à exaltação das revoltas nativistas, portanto, separatistas.  

(D) A uma sintetiza visual de um dos mitos fundadores do Brasil, sendo um símbolo da união do branco, do negro e 
do índio que lutaram ao lado das forças portuguesas contra a opressão estrangeira. 

(E) À representação do Barroco na medida em que retrata uma batalha bandeirante na disputa pelo ouro de aluvião.  

 

67 

 

 Estrada de Ferro Central do Brasil, Tarsila do Amaral, 1924, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de S. Paulo 

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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68 

Abaixo, seguem trechos de dois contos do livro Sagarana, de Guimarães Rosa. Leia-os para responder à questão.  

Trechos do conto A volta do marido pródigo 
— Seu Major, faz favor me desculpe! Demorei a vir, mas foi por causa que não queria chegar aqui com as mãos somenos... 

Mas, agora, tenho muita coisa p’ra lhe avisar, que o senhor ainda não sabe... Olhe aqui: todo-o-mundo no Papagaio vai trair o 
senhor, no dia da eleição. 

(...) 
E Lalino concluiu, com voz neutra, angelical:  
— Está vendo, seu Major, que eu andei muito ocupado com os negócios do senhor, e não ia lá ter tempo p’ra gastar com 

espanhol nenhum? Gente que p’ra mim até não tem valor, seu Major, pois eles nem não votam! Estrangeiros... Estrangeiro não 
tem direito de votar em eleição... 

 
Trecho do conto Minha Gente 
— Mas, Tio Emilio, o senhor que é tão justiceiro e correto, e que gostava tanto do Bento Porfírio, vai deixar isto assim? 

Não vai mandar, depressa, gente atrás do Alexandre, para ver se o prendem? 
Tio Emílio, alisando a sua palha, e com o sorriso que um sábio teria para uma criança, olhou-me, e disse: 
— Para os mortos... sepultura! Para os vivos.., escapula! 
Humilhei meus pendões. Calei-me. Meu tio esfregava nas palmas das mãos o fumo picado. Enrolou o cigarro. De súbito, 

bateu na testa e pulou: 
- Não é que eu não sei onde é que eu estava mesmo com a cabeça?! Ô Gervásio, corre aqui!... Já perdi um voto, e, se o 

desgraçado fugir para longe, são dois que eu perco... 

 

Considerando que parte das histórias desses contos de Guimarães Rosa remete a contextos eleitorais no interior rural 
de Minas Gerais, em particular o conto Minha Gente, é correto afirmar que a figura do Coronel no Brasil do final do 
século XIX e início do XX,  

(A) Predominou na República oligárquica, nas grandes propriedades de terra, porém não detinha poder político 
suficiente para influenciar pleitos eleitorais.  

(B) Fez uso de estratégias de fraudes e do chamado voto de cabresto para assegurar o mandonismo nas relações de 
poder no meio rural.  

(C) Representava a elite urbana proprietária de terra que, da cidade, comandava seus subordinados por meio do 
telegrafo.  

(D) Promoveu alianças amplas ao longo da República Velha para assegurar o poder regional, como a com o 
tenentismo na década de 1920.  

(E) Chefiava milícias armadas no campo, tal como as milícias contemporâneas cujos interesses refletem princípios 
republicanos.  
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TEXTO PARA QUESTÕES DE 69 a 73 

69 

No texto, onde se fala do ano de 1945, indica que 

(A) encontram-se pilhas de dezenas de corpos. 

(B) encontraram, ao abrir os portões, dezenas de cadáveres. 

(C) descobriram dezenas de cadáveres no campo de concentração. 

(D) descobriram corpos e também sobreviventes querendo vingança. 

(E) descobriram pessoas muito doentes e cadáveres. 

 

70 

De acordo com o texto: 

(A) a vingança era contra os alemães. 

(B) a vingança não era contra alemães. 

(C) notou-se vingança contra alemães e outros grupos. 

(D) era vingança não só contra os alemães mas também judeus. 

(E) a vingança era justamente contra os alemães. 

 

71 

Na frase “...Nazis or who, as kapos in concentration camps, had harassed or  

abused them.”, o termo sublinhado refere-se: 

(A) perseguição. 

(B) esperança. 

(C) violência. 

(D) vingança. 

(E) luta. 
 

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


6º Simulado FUVEST – 1ª Fase – Estratégia Vestibulares – 09/11/2019 

 

TEXTO PARA QUESTÕES 72 e 73 

72 

Pelo título do texto, é possível afirmar que 

(A) uma resposta rápida está sendo pensada para a repórter francesa. 

(B) era para ter sido dada uma resposta rápida mas foi ainda melhor. 

(C) a repórter francesa concedeu, na entrevista, uma resposta rápida. 

(D) o presidente deu uma resposta rápida porém concisa. 

(E) o presidente deu uma resposta rápida, que não era esperada. 

 

73 

A resposta de Trump indica que 

(A) o presidente da França não sabe lidar com os problemas sociais de lá. 

(B) há desemprego na França como não se vê nos EUA. 

(C) os presidentes não são comparáveis em relação aos assuntos econômicos. 

(D) o presidente da França não é tão bom quanto ele. 

(E) o presidente da França deve ser substituído por quem resolva os problemas sociais. 
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Para responder as questões 74 e  75,  observe  a tirinha abaixo. 

74 

Nessa tirinha, Calvin comete um equívoco interpretativo. Indique o motivo linguístico do erro. 

(A) A interpretação de contexto: ele acredita que a questão é “uma pegadinha”.  

(B) A não compreensão do gênero de texto lido: trata-se do gênero “questão didática”. 

(C) A malandragem do Calvin, que propositalmente faz uma interpretação que lhe convém. 

(D) Acreditar que a pergunta feita deve ser lida de forma metafórica.  

(E) A incompreensão do termo ao qual   o pronome “que” se refere no próprio enunciado da questão. 

 

75 

Levando em consideração o aspecto cognitivo, a tirinha tematiza a oposição entre: 

(A) empirismo e idealismo.  

(B) sinceridade e falsidade.  

(C) certeza e dúvida.  

(D) compromisso e omissão.  

(E) ambiguidade e exatidão.  
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76 

Para responder à próxima questão, veja a peça 
publicitária abaixo. 

https://comuniquec.wordpress.com/2009/08/25/havaianas-fit/ 

Considerando os aspectos expressivos e 
argumentativos da peça publicitária, pode-se afirmar 
que 

(A) faz-se uso da antítese na oposição entre cores 
fortes. 

(B) faz-se uso da metáfora no formato da sandália que 
alude a uma prancha de surf.  

(C) faz-se uso da metonímia referida na palavra 
“pezinho”.  

(D) faz-se uso da sinestesia pelo uso exagerado das 
cores que sensibilizam a visão.  

(E) faz-se uso da personificação dos tubos de spray 
que parecem apoiar a sandália.   

 

Para responder a questão 77 e 78, leia o texto abaixo.  
 

“Substituindo a noção de crise pelo diagnóstico de 
uma mutação do imaginário político e social, o cidadão 
converte-se em consumidor (tanto que um dos únicos 
direitos ativos e, assim mesmo, em São Paulo, é o Procon). 
Com a fragilização da dimensão simbólica da lei, confunde-
se direito com privilégio e tem fim o Estado de direito -com 
o consequente retorno da "razão de Estado", 
redimensionada. Esta significava, no século que a viu nascer 
-o 16-, entre outras coisas, a infalibilidade dos governantes 
e a possibilidade de suspensão das leis positivas em nome 
da necessidade pública e do bem comum. 
Conversão, ainda, da "res-publica" em imagem pública, 
como forma moderna da política. Que se pense nos 
indicadores dessa modernidade e na revolução pós-
industrial. Recursos eletrônicos, na ausência de um projeto 
definido sobre o que é a educação e com professores 
desmotivados e sub-remunerados para se reescolarizarem e 
os utilizarem, todos os esforços tendem a permanecer no 
plano do que Guy Debord denominava "sociedade do 
espetáculo". 

(Matos, Olgaria. “Os descaminhos da educação”. In: Folha de São 
Paulo¸ 25.05.1997) 

77 
No trecho “Esta significava, no século que a viu nascer 
-o 16-, entre outras coisas, a infalibilidade dos 
governantes e a possibilidade de suspensão das leis 
positivas em nome da necessidade pública e do bem 
comum”, as palavras sublinhadas podem ser 
substituídas, respectivamente, sem prejuízo de 
sentido, por 

(A) certeza e esperançosas. 

(B) eficácia e confiantes. 

(C) segurança e crédulas. 

(D) incontestabilidade e assertivas. 

(E) inatacabilidade e otimistas.  

 

78 
No seguinte fragmento ‘confunde-se direito com 
privilégio e tem fim o Estado de direito -com o 
consequente retorno da "razão de Estado", 
redimensionada’, percebe-se o uso das aspas, em 
“razão de Estado”. Considerando que tal recurso pode 
ser usado expressivamente para produzir efeitos 
diferentes, assinale a alternativa na qual o uso das 
aspas manifesta a mesma finalidade semântica.  

(A) Descartes afirmou “penso, logo existo”.  

(B) A palavra “república” vem do latim, de “res” que 
significa coisa, ou seja, “república” é a coisa 
pública.  

(C) Hoje darei o “feedback” das apresentações.  

(D) Neste ano, “Claro Enigma” é uma das obras para 
leitura obrigatória do vestibular.  

(E) Erraram uma questão simples na prova, estavam 
“muito atentos”. 
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Para responder às questões 79, 80 e 81 leia o 
fragmento abaixo.  

 

— Desculpe, Titi... Estava no teatro com o Doutor 
Margaride estivemos ambos a tomar chá, a conversar da 
Titi... E vai de repente, ao voltar para casa, ali na Rua Nova-
da-Palma, começo a pensar que havia de morrer, e na 
salvação da minha alma, e em tudo o que o nosso Senhor 
padeceu por nós, e dá-me uma vontade de chorar... Enfim, 
a Titi faz favor, deixa-me aqui um bocadinho só, no oratório, 
para aliviar...  

Muda, impressionada, ela acendeu 
reverentemente, uma a uma, todas as velas do altar. 
Chegou mais para a borda uma imagem de São José, 
favorito da sua alma, para que fosse ele o primeiro a receber 
a ardente rajada de preces que ia escapar-se, em tumulto, 
do meu coração cheio e ansioso. Deixou-me entrar, de 
rastos. Depois, em silêncio, desapareceu, cerrando o 
reposteiro com recato. E eu ali fiquei, sentado na almofada 
da Titi, coçando os joelhos, suspirando alto, e pensando na 
Viscondessa de Souto Santos ou de Vilar-o-Velho, e nos 
beijos vorazes que lhe atiraria por aqueles ombros maduros 
e suculentos, se a pudesse ter só um instante, ali mesmo que 
fosse, no oratório, aos pés de ouro de Jesus, meu Salvador! 

(Eça de Queirós, A reíquia) 

79 
Em relação à palavra “impressionada”, utilizada no 
texto, são feitas as afirmações abaixo que expressam 
pontos de vista semânticos, sintáticos e morfológicos 
pertinentes à exceção de: 

(A) na palavra “impressionada”, manifesta-se um 
processo de formação diferente daquele que 
ocorre em “desapareceu”.  

(B) o fato de a palavra estar entre virgulas significa 
que ela é um aposto da palavra anterior.  

(C) a palavra atribui uma característica a titi.  

(D) faz parte de uma enumeração de atributos,  
“impressionada” refere-se ao traço subjetivo, 
“muda” ao traço externo, observável.  

(E) a palavra, embora tenha função de adjetivo, em 
sua formação tem traços verbais uma vez que é 
um particípio passado.  

 

 

80 
Esse trecho se refere ao momento em que Raposão 
tentava conquistar a confiança de sua tia. Nesse trecho 
observa-se qual traço próprio do personagem? 

(A) Submissão. 

(B) Resignação. 

(C) Dissimulação.  

(D) Criticismo. 

(E) Esperteza.  

81 

Essa forma de agir de Raposão e  o traço de 
personalidade característico aproximam-no de outro 
personagem. Indique-o.  

(A) Sofia  de  Quincas Borba.  

(B) Turíbio Todo do conto “Duelo” de Sagarana.  

(C) Lalino Salãthiel do conto “ A volta do marido 
pródigo”.  

(D) Miranda de O Cortiço.  

(E) Luís da Silva de Angústia.  

 
 

82 

A seguir, pode-se ler comentários diversos sobre obras 
escolhidas para leitura na FUVEST. Todos foram 
pulicados no Jornal da USP. 

I. “Sem acesso aos aparatos tecnológicos que 
chegariam décadas à frente, por menor que fosse o 
território por onde a narradora circulasse, sua 
perspectiva revela lucidez e resulta em 
posicionamento crítico perante certos valores e 
ideias preconcebidas” 

II.”Nessa linha de leitura,...(os personagens) 
representariam uma modernização que se 
aproveita de tudo o que há de pior na velha ordem”. 

III.“Penso que esse livro dá conta dessas 
contradições que estavam em jogo nos anos 30 e, 
ao mesmo tempo, mostra uma espécie de falta de 
horizonte do Brasil...” 

 

Assinale a alternativa que lista corretamente 
comentário e obra.  

(A) I, Minha vida de menina; II, Sagarana; III, Claro 
Enigma. 

(B) I, Sagarana; II, Minha vida de menina; III, Angústia. 

(C) I, Minha vida de menina; II, Quincas Borba; III, São 
Bernardo. 

(D)  I, Quincas Borba; II, Angústia, III, Sagarana.  

(E)  I, O Cortiço; II, Claro Enigma; III, Minha vida de 
menina.  
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Para responder as questões 83, 84 e 85, leia os textos 
abaixo. 

 

Texto 1 

Senhora Dona Bahia, 
nobre, e opulenta cidade, 
madrasta dos Naturais, 
e dos Estrangeiros madre. 
 
(...) 
 
Entra pela barra dentro, 
dá fundo, e logo a entonar-se 
começa a bordo da Nau 
cum vestidinho flamante. 

 
Salta em terra, toma casas, 
arma a botica dos trastes, 
em casa come Baleia, 
na rua entoja manjares. 

 
Vendendo gato por lebre, 
antes que quatro anos passem, 
já tem tantos mil cruzados, 
segundo afirmam Pasguates. 
Começam a olhar para ele 
os Pais, que já querem dar-lhe 
Filha, e dote, porque querem 
homem, que coma, e não gaste. 

(Gregório de Matos, Poemas Escolhidos) 

 

 

Texto 2 

E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, 
a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a 
venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas 
de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os 
lados, com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se, com 
os olhos, de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se 
logo com as unhas. 

(Aluísio Azevedo, O Cortiço) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83  

Considerando os dois textos, são feitas as seguintes 
afirmações.  

I. Tanto no poema quanto no excerto, observa-se 
uma descrição objetiva seja da Bahia, seja de João 
Romão. 

II. A visão crítica tanto do eu lírico do poema 
quanto a do narrador de O cortiço manifesta uma 
perspectiva naturalista, na medida em que os 
homens são descritos pela cobiça que os motiva.  

III.  Tanto Gregório de Matos quanto Aluísio 
Azevedo manifestam habilidade linguística para 
elaborar tipos sociais; no primeiro caso, pela 
descrição narrativa de como se comporta o 
estrangeiro; no segundo caso, pela descrição física 
do personagem.  

 

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 falsas.  

(D) Todas as afirmações são verdadeiras.  

(E) Somente a afirmação III é verdadeira.  

 

84 

Gregório de Matos escreveu seu texto em meados do 
século XVI, Aluísio Azevedo, no século XIX. É 
impressionante que a construção da figura do 
estrangeiro no poema seja muito próxima da trajetória 
de João Romão. Todas as ações do estrangeiro de 
poema podem ser aplicadas a João Romão com 
exceção de 

 

(A) “Salta em terra, toma casas”. 

(B) “arma a botica dos trastes”. 

(C)" em casa come Baleia,/na rua entoja manjares”. 

(D) “Vendendo gato por lebre”. 

(E) “os Pais, que já querem dar-lhe/Filha, e dote” 
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85 
Assinale a alternativa que melhor comenta a 
perspectiva negativa em relação ao estrangeiro que 
aparece nas duas obras.  

(A) Nas duas obras, os portugueses são criticados por 
pertenceram à nobreza financeira que explorava o 
país.  

(B) No caso de Gregório de Matos, a crítica ao 
estrangeiro se dá pela associação à máquina 
mercante; em O cortiço, a crítica se dá pela 
oposição de raças, a branca percebida como 
exploradora, a mulata ou negra, como explorada.  

(C) Tanto para Gregório de Matos quanto para Aluísio 
Azevedo tratava-se de uma questão nacional; o 
português quando chegava ao país contava com 
benefícios econômicos que irritavam os brasileiros 
natos que não tinham acesso aos mesmos direitos. 

(D) Gregório de Matos assim como Aluísio de Azevedo 
valorizavam a cultura brasileira e seus 
representantes, viam os portugueses como agente 
de aculturação.  

(E) Aluísio Azevedo foi influenciado pelo latente 
sentimento antilusitano decorrente das lutas pela 
Independência do Brasil; já Gregório de Matos 
expressava o sentimento dos colonos brasileiros 
que se revoltavam contra a coroa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolver as questões 86, 87,88, 89 e 90, leia o 
poema abaixo.  

 

rapto 
Se uma águia fende os ares e arrebata 
esse que é forma pura e que é suspiro 
de terrenas delícias combinadas; 
e se essa forma pura, degradando-se, 
mais perfeita se eleva, pois atinge 
a tortura do embate, no arremate 
de uma exaustão suavíssima, tributo 
com que se paga o voo mais cortante; 
se, por amor de uma ave, ei-la recusa 
o pasto natural aberto aos homens, 
e pela via hermética e defesa 
vai demandando o cândido alimento 
que a alma faminta implora até o extremo; 
se esses raptos terríveis se repetem 
já nos campos e já pelas noturnas 
portas de pérola dúbia das boates; 
e se há no beijo estéril um soluço 
esquivo e refolhado, cinza em núpcias, 
e tudo é triste sob o céu flamante 
(que o pecado cristão, ora jungido 
ao mistério pagão, mais o alanceia), 
baixemos nossos olhos ao desígnio 
da natureza ambígua e reticente: 
ela tece, dobrando-lhe o amargor, 
outra forma de amar no acerbo amor. 

(Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma) 

Esse poema foi motivado pela   amizade entre Carlos 
Drummond e Pedro Nava (1903-84), que se suicidou 
depois de ter sido chantageado por um garoto de 
programa. Ele o escreveu por volta de 1950, consciente 
da orientação sexual do amigo.   O título, “rapto”, 
refere-se à mitologia grega. Zeus encantado pela 
beleza do jovem Gamínedes, transforma-se numa 
águia e o leva para o Olimpo.  

 

86 

Nesse poema, o poeta lança mão, principalmente do(a) 

(A) analogia. 

(B) paradoxo.  

(C) sinestesia. 

(D) personificação. 

(E) eufemismo.  
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87 

Considerando os recursos linguísticos utilizados pelo 
eu lírico, assinale a alternativa correta. 

(A) a repetição do “se” associada ao verbo no 
presente, tensiona a hipótese expressa pela 
conjunção “se” com a ideia de verdade atemporal 
expressa pelo verbo no presente. 

(B) a pontuação marcada por vírgulas e ponto-e-
vírgulas manifesta um raciocínio circular e 
repetitivo que o aproxima dos poemas cultistas de 
Gregório de Matos.  

(C) o excesso de adjetivação promove uma 
idealização que desemboca num lamento 
inequívoco.  

(D) o imperativo (no verso 22) inclui o leitor na 
reflexão, obrigando-o a reavaliar suas convicções. 

(E) o título em letra minúscula revela que o tema 
tratado no poema é uma questão menor.  

 

88 

Considerando as linhas temáticas de Carlos Drummond 
de Andrade, esse poema poderia ser associado a qual 
temática? 

(A) o amor ligado à negatividade. 

(B) saudosismo reflexivo.  

(C) desesperança em relação ao futuro.  

(D) ceticismo em relação às certezas sociais.  

(E) desilusão com a possibilidade de comunhão social. 

 

89 

No poema, a referência à mitologia grega permite 
vários efeitos de significado, exceto... 

(A) Uso de uma referência pagã, que por se referir a 
outros códigos morais, permite a discussão da 
homossexualidade relativizando o conceito de 
pecado cristão.  

(B) A revalorização da poesia clássica, sobretudo 
parnasiana, que permite ao poeta o exercício do 
belo pelo belo.  

(C) Transformar a situação do amigo, encarada como 
vergonhosa, em um ato heroico digno de uma 
história trágica.  

(D) Reforçar a ideia de fatalismo do homem frente ao 
destino (aos deuses).  

(E) Contrapor a moral pagã à moral cristã.  

                                   

90 

Ao falar sobre o preconceito de Carlos Drummond em 
relação à homossexualidade, MARCELO BORTOLOTI, 
40, jornalista, mestre em artes e doutorando em 
literatura brasileira na UFRJ, lembrou desse poema e 
fez o seguinte comentário, num artigo publicado na 
Folha de São Paulo de 26 de julho de 2015:  

 
A revelação do ponto de vista de Drummond sobre 

os gays, por ocasião da morte de Pedro Nava, permitiu 
verificar uma interessante dessincronia entre a posição 
íntima do autor e sua obra de arte. Inspirado por uma cena 
da mitologia, o poeta criou uma peça que, ao contrário de 
ser uma exteriorização pura de seus valores particulares, 
tende para o universal.  

 

A partir desse comentário e da interpretação do 
poema, assinale a alternativa na qual o fragmento do 
poema expressa essa dessincronia. 

(A) esse que é forma pura e que é suspiro/de terrenas 
delícias combinadas; (versos 3 e 4). 

(B) “por amor de uma ave, ei-la recusa/o pasto 
natural aberto aos homens,” (versos 9 e 10). 

(C) “há no beijo estéril um soluço/ esquivo” (versos 
17 e 18). 

(D) “(que o pecado cristão, ora jungido/ao mistério 
pagão, mais o alanceia)” (versos 20 e 21). 

(E) “dobrando-lhe o amargor, /outra forma de amar 
no acerbo amor” (dois últimos versos). 
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Preencha suas respostas! 
http://bit.ly/Simulado-FUVEST-09-11  
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Aplicação Simulado FUVEST – 09/11 
• Início da prova: às 14h 

• Fim da prova: às 19h 

• Divulgação do Ranking: às 8H30 do dia 10/11 

• Divulgação do Gabarito: às 8H30 do dia 10/11 

• Correção em Vídeo: às 8H30 do dia 10/11 

• Link da correção: https://www.youtube.com/watch?v=WxA1ywz4YpM 
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