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• Este simulado contém 90 questões de múltipla escolha que seguem à risca o perfil do Vestibular 

UNESP. 

• Você receberá esta prova via e-mail cadastrado no ato da inscrição ou poderá baixá-la em artigo 
publicado no blog do Estratégia Vestibulares. Baixe-a e imprima-a se preferir. 

• Os participantes terão das 13h às 17h (horário de Brasília) para responder às questões e enviar o 
gabarito com as respostas; 

• Se você é aluno do Estratégia Vestibulares e tem o programa de Redações Ilimitadas em seu curso, 
poderá enviar sua redação para correção. Nesse caso, o seu texto deve ser enviado por e-mail de 
forma digitalizada (foto ou escaneada), para o endereço (redacao@estrategiavestibulares.com.br); 

• O seu gabarito deve ser enviado por meio de formulário eletrônico que ficará disponível nesta prova e 
no blog do Estratégia Vestibulares. 

• O formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova; 

• Só serão considerados (para critérios de premiação) os gabaritos enviados dentro do prazo de 
aplicação da prova, ou seja, até às 17h (horário de Brasília) do dia 29/02/2020; 

• Gabaritos porventura enviados após às 17h (horário de Brasília) serão automaticamente 
desclassificados da premiação. No entanto, configurarão no ranking geral classificatório, com todos os 
candidatos; 

• Para fins de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito; 

• A partir das 19h do dia 29/02/2020, serão divulgados o gabarito deste simulado, a resolução da prova 
por escrito e o ranking com o resultado oficial do simulado. 

• A partir das 8h30min do dia 01/03/2020 será disponibilizada a correção da prova AO VIVO, no canal 
do Estratégia Vestibulares no youtube; 

• Se você foi agraciado com descontos, escreva para vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br 
informando seu nome completo e seu e-mail de cadastro para reclamar seu prêmio na forma de cupom 
de desconto. 

• As premiações serão feitas conforme as seguintes faixas de desconto: 
 

➢ 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! 

http://bit.ly/Simulado-UNESP-29-02 

mailto:redacao@estrategiavestibulares.com.br
mailto:vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ4e9ug-xsMABou3MOHInZci-T6k1V_MaeGVbolLEkuVzh-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ4e9ug-xsMABou3MOHInZci-T6k1V_MaeGVbolLEkuVzh-A/viewform
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QUESTÃO 02 
QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

 

 

Examine a tirinha da Anésia, da página Willtirando, 

publicada no seu site em 19.02.2020. 

Era costume sempre, na família, a ceia de Natal. 
Ceia reles, já se imagina: ceia tipo meu pai, castanhas, figos, 
passas, depois da Missa do Galo. Empanturrados de 
amêndoas e nozes(quanto discutimos os três manos por 
causa dos quebra-nozes...), empanturrados de castanhas e 
monotonias, a gente se abraçava e ia pra cama. Foi 
lembrando isso que arrebentei com uma das minhas 
"loucuras": 

— Bom, no Natal, quero comer peru. Houve um 
desses espantos que ninguém não imagina. 

Logo minha tia solteirona e santa, que morava 
conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por 
causa do luto. 

 
 
 

Fonte: http://www.willtirando.com.br/. Acesso: 21 fev. 2020. 

 

 

Para o cartunista, as novas profissões oriundas do 
avanço das tecnologias geram 

(A) culpa. 

(B) euforia. 

(C) êxtase. 

(D) adversidade. 

(E) desassossego. 
 
 

Leia abaixo um trecho do conto “O peru de Natal”, do 
modernista Mário de Andrade (1893-1945). 

Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando 
chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não 
podia mais pra afastar aquela memória obstruente do morto, 
que parecia ter sistematizado pra sempre a obrigação de uma 
lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo 
da família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia dela ir 
ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde 
se viu ir ao cinema, de luto pesado! A dor já estava sendo 
cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas 
regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por 
espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom 
do morto. 

Foi decerto por isto que me nasceu, esta sim, 
espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas 
chamadas "loucuras". Essa fora aliás, e desde muito cedo, a 
minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde 
cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava 
regularmente uma reprovação todos os anos; desde o beijo 
às escondidas, numa prima, aos dez anos, descoberto por Tia 
Velha, uma detestável de tia; e principalmente desde as lições 
que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes: eu 
consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem, a 
fama conciliatória de "louco". "É doido, coitado!" falavam. 
Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, o resto 
da parentagem buscando exemplo para os filhos e 
provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de 
alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos. Pois 
foi o que me salvou, essa fama. Fiz tudo o que a vida me 
apresentou e o meu ser exigia para se realizar com 
integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, 
coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de 
que não posso me queixar um nada. 

Mário de Andrade, “O peru de Natal”. 

Disponível em: https://tinyurl.com/u6ssyvz. Acesso 

em: 19 fev. 2020. 

 

No contexto do conto, o vocábulo “obstruente” assume 
significado semelhante a que alternativa, mantendo 
concordância de gênero e número? 

(A) aliviador. 

(B) paliativo. 

(C) suspensório. 

(D) liberal. 

(E) impeditiva. 
 
 

No excerto “eu sugerira à mamãe a ideia”, emprega-se 
uma transitividade verbal bem específica, como em: 

(A) Eu o chamei para o cinema. 

(B) A enfermeira assistiu o paciente. 

(C) Lembro-me de quando eu era mais ansiosa. 

(D) Eu respondi vagamente à minha mãe. 

(E) Visou o alvo, mas errou. 
 
 

Constitui exemplo de registro informal a seguinte 
construção: 

(A) “Morreu meu pai, sentimos muito, etc.” 

(B) “Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia dela ir 
ver uma fita no cinema” 

(C) “Essa fora aliás, e desde muito cedo, a minha 
esplêndida conquista” 

(D) “Era costume sempre, na família, a ceia de Natal.” 

(E) “minha tia solteirona e santa, que morava conosco” 

QUESTÃO 01 

http://www.willtirando.com.br/
https://tinyurl.com/u6ssyvz
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QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

 

  
 

No trecho “Onde se viu ir ao cinema, de luto pesado!”, 
há o uso da técnica literário da(o): 

(A) metalinguagem. 

(B) intertextualidade. 

(C) discurso indireto livre. 

(D) paráfrase. 

(E) ironia. 
 
 

“Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, 
o resto da parentagem buscando exemplo para os 
filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se 
convencem de alguma superioridade.” 

 
Assinale a alternativa em que o termo assinalado 
assume função gramatical OU ideia semântica 
DIFERENTE do destacado acima. 

(A) A maior parte destes trabalhadores saíram. 

(B) Apenas 3% daquelas alunas responderam. 

(C) Não fujo àqueles que vão viajar. 

(D) Ele não entendeu sobre o que falaram. 

(E) Quem entre nós organizará o evento? 

. 
 

O narrador está enfrentando uma fase de vida diante 
da qual ele reage com 

(A) revolta, pois o personagem não conseguiu 
apresentar a namorada ao pai. 

(B) ímpeto, uma vez que Juca estava apaixonado e 
transferia o afeto ao luto. 

(C) loucura, porque seu pensamento se revela 
maníaco e repetitivo. 

(D) morbidez, pensando em se suicidar na ocasião 
festiva do Natal. 

(E) apatia, embora se preocupando com a mãe e a 
ajudando a superar o luto. 

 
 

Acerca da passagem anterior, indique um pensamento 
que estabeleça intertextualidade com a condição do 
narrador. 

(A) Transtorno do Déficit de Atenção. 

(B) Complexo de Édipo. 

(C) Síndrome de Asperger. 

(D) Ataque de pânico. 

(E) Transtorno Obsessivo Compulsivo. 

Leia abaixo um trecho da peça teatral “Macário”, do 
ultrarromântico Álvares de Azevedo (1831-1852). 

MACÁRIO 

Sim. É belo fumar! O fumo, o vinho e as mulheres! 
Sabes... há ocasião em que dão-me venetas de viver no 
Oriente. 

SATAN 

Sim... o Oriente! mas que achas de tão belo naqueles 
homens que fumam sem falar, que amam sem 

suspirar? É pelo fumo? Fuma aqui... vê, o luar está 
belo: as nuvens do céu parecem a fumaça do cachimbo do 
Onipotente que resfolga dormindo. Pelas mulheres? Faze-te 
vigário de freguesia. . . 

MACÁRIO 

É uma coisa singular esta vida. Sabes que às vezes 
eu quereria ser uma daquelas estrelas para ver de camarote 
essa Comédia que se chama o Universo? essa Comédia onde 
tudo que há mais estúpido é o homem que se crê um 
espertalhão? Vês aquele boi que rumina ali deitado sonolento 
na relva? Talvez seja um filósofo profundo que se ri de nós. A 
filosofia humana é uma vaidade. Eis aí, nós vivemos lado a 
lado, o homem dorme noite a noite com uma mulher: bebe, 
come, ama com ela, conhece todos os sinais de seu corpo, 
todos os contornos de suas formas, sabe todos os ais que ela 
murmura nas agonias do amor, todos os sonhos de pureza 
que ela sonha de noite e todas as palavras obscenas que lhe 
escapam de dia... Pois bem—a esse homem que deitou-se 
mancebo com essa mulher ainda virgem, que a viu em todas 
as fases, em todos os seus crepúsculos, e acordou um dia 
com ela ambos velhos e impotentes, a esse homem, 
perguntai-lhe o que é essa mulher, ele não saberá dizê-lo! Ter 
volvido e revolvido um livro a ponto de manchar-lhe e romper- 
lhe as folhas, e não entendê-lo! Eis o que é a filosofia do 
homem! Há cinco mil anos que ele se abisma em si, e 
pergunta-se quem é, donde veio, onde vai, e o que tem mais 
juízo é aquele que moribundo crê que ignora! 

 
Álvares de Azevedo – Macário. 

Disponível em: https://tinyurl.com/tlchtx2. Acesso 

em: 24 fev. 2020. 

 

 

Quanto à tendência simbolizada por seu respectivo 
movimento literário, é correto presumir que o trecho 
representa o 

(A) quixotismo, no   seu trato exacerbadamente 
apaixonado para com a mulher amada. 

(B) gongorismo, acentuado pelos exageros e 
deformações na representação do diabo. 

(C) conceptismo, pela elaboração de linguagem 
rebuscada e pronominal de Macário. 

(D) cultismo, na argumentação de Satan convencendo 
Macário a fumar os cigarros orientais. 

(E) byronismo, conhecido pelo estilo boêmio e sombrio 
que caracteriza o cenário. 

QUESTÃO 09 QUESTÃO 05 

https://tinyurl.com/tlchtx2
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QUESTÃO 10 

Nessa peça de teatro, a representação de Satan tenta 
manipular as ações de Macário, o que, a seu turno, se 
faz presente na seguinte citação: 

(A) “Pudera, meu cunhado, eu creio que estais louco. 
/De mim, com tal discurso, estais a fazer pouco? 

/Que pretendeis aí/ que toda essa bobagem...” 
(Molière, Tartufo – Cena IV). 

(B) “Ser ou não ser, essa é que é a questão /Será mais 
nobre suportar na mente /As flechadas da trágica 
fortuna” (Shakespeare, Hamlet – Ato III, Cena 1). 

(C) “Sinceramente, antes que vás, te gabo; /Vejo quão 
bem conheces já o diabo. /Vês esta chave/ Toma- 
a!” (Goethe, Fausto II – Primeiro ato: Galeria 
Obscura). 

(D) “Só o mar das outras terras é que é belo. Aquele 
que nós vemos dá-nos sempre saudades daquele 
que não veremos nunca...” (Fernando Pessoa, O 
marinheiro). 

(E) “Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na 
independência... Mas foi uma tragédia! Começaram 
a me tratar de maluco” (Oswald de Andrade, O rei 
da vela). 

 
QUESTÃO 11 

Aforismo. S. m. (a-fo-ris-mo). Breve sentença que 
contém uma regra, uma mensagem, um princípio de 
grande alcance ou um conceito moral; máxima 
(dicionário Aulete). 

 
Marque a opção que no trecho da peça teatral configura 
a concepção acima. 

(A) A filosofia humana é uma vaidade. 

(B) Fuma aqui... vê, o luar está belo. 

(C) Eis aí, nós vivemos lado a lado. 

(D) todos os contornos de suas formas. 

(E) perguntai-lhe o que é essa mulher. 

QUESTÃO 12 

Pois bem—a esse homem que (1) deitou-se mancebo 
com essa mulher ainda virgem, que (2) a viu em todas 
as fases, em todos os seus crepúsculos, e acordou um 
dia com ela ambos velhos e impotentes, a esse homem, 
(3) perguntai-lhe o que é essa mulher, ele não saberá 
(4) dizê-lo. 

 
Os pronomes sublinhados referem-se respectivamente 
a 

(A) (1) a esse homem; (2) mulher; (3) a essa mulher; 
(4) a esse homem. 

(B) (1) pois bem; (2) mancebo; (3) essa mulher ainda 
virgem; (4) ele. 

(C) (1) que; (2) essa mulher ainda virgem; (3) a esse 
homem; (4) ele. 

(D) (1) esse homem; (2) essa mulher; (3) a esse 
homem; (4) o que é essa mulher. 

(E) (1) a esse homem; (2) essa mulher ainda virgem; 
(3) ambos velhos e impotentes; (4) ele. 

 

QUESTÃO 13 

Está reescrito em ordem direta, sem prejuízo de seu 
sentido original, o seguinte fragmento 

(A) Faze-te vigário de freguesia → Te faze de freguesia 
vigário. 

(B) É uma coisa singular esta vida → Esta vida é uma 
coisa singular. 

(C) o homem dorme noite a noite com uma mulher → 
o homem com uma mulher dorme noite a noite. 

(D) que a viu em todas as fases → que viu-a, em todas, 
as fases. 

(E) e pergunta-se quem é, donde veio, onde vai → e 
se pergunta onde vai, quem é, donde veio. 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES 

 

Eu sou da Estação Primeira de Nazaré 

Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher 

Moleque pelintra no Buraco Quente 

Meu nome é Jesus da Gente 

Nasci de peito aberto, de punho cerrado 

Meu pai carpinteiro desempregado 

Minha mãe é Maria das Dores Brasil 

Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira 

Me encontro no amor que não encontra fronteira 

Procura por mim nas fileiras contra a opressão 

E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão 

 
Samba-enredo de 2020 da Mangueira. 

Disponível em: https://tinyurl.com/uvukflr. Acesso 

em: 19 fev. 2020. 

https://tinyurl.com/uvukflr
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QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 18 

 

 

Acerca da temática do texto, pode-se depreender que 

(A) existe estranhamento por parte do eu lírico que não 
se reconhece no povo. 

(B) o embate social entre indivíduo e sociedade 
desaparece na opressão. 

(C) o olhar é um comportamento importante para 
engajar flertes. 

(D) houve preconceito por parte do roteirista no 
tratamento mítico-religioso. 

(E) uma importante figura religiosa foi ressignificada 
para contextos atuais. 

 

O eu lírico recorre ao recurso expressivo conhecido 
como metáfora em várias passagens, EXCETO: 

(A) Eu sou da Estação Primeira de Nazaré. 

(B) Meu nome é Jesus da Gente. 

(C) Meu pai carpinteiro desempregado. 

(D) Me encontro no amor que não encontra fronteira. 

(E) Procura por mim nas fileiras contra a opressão. 
 

Em “Nasci de peito aberto, de punho cerrado”, há 
presença de: 

(A) adjunto adverbial. 

(B) adjunto adnominal. 

(C) verbo transitivo direto. 

(D) verbo transitivo indireto. 

(E) sujeito composto. 

O trocadilho explorado na charge refere-se ao fato de 
os ricos 

(A) terem mais condições financeiras para bancar a 
saúde. 

(B) não poderem ter complacência, sinônimo de ter 
coração. 

(C) usufruírem de um banquete em detrimento da fome 
dos pobres. 

(D) irem de encontro à frieza com que o ser humano é 
tratado. 

(E) viajarem para o exterior para fugir dos problemas 
internos. 

 
 

O filme da Arlequina? Tudo o que sabemos 
sobre Aves de Rapina 

Retorno da Arlequina (Margot Robbie) de Esquadrão 
Suicida, Aves de Rapina é o primeiro grande lançamento da 
Warner Bros./DC em 2020. Para preparar você, detalhamos, 
no vídeo acima e na lista abaixo, tudo o que já sabemos sobre 
o filme. 

Margot Robbie, Ella Jay Basco, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollet-Bell e Rosie Perez estarão na hoje 
(5) CCXP19 para falar de Aves de Rapina: Arlequina e sua 

Emancipação Fantabulosa. 

O nome completo do longa é Aves de Rapina: 
Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa e esse é 
exatamente o tom do primeiro trailer. Muita Arlequina e muita 
emancipação feminina. Emancipação significa libertação, 
independência, e é exatamente isso que a Harley Quinn está 
buscando. 

Bem no comecinho do trailer, ela conta que o seu 
relacionamento com o Coringa acabou. Pela primeira vez em 
muito tempo, ela se vê livre de um relacionamento abusivo. E 
nessa jornada ela conhece outras mulheres em busca de 
libertação (ou vingança). 

 

 
 

 

Fonte: André Dahmer – Malvados. Fonte: Página do Facebook. 

Disponível em: https://tinyurl.com/rq2fb9k. Acesso em: 27 fev. 2020. 

Fonte: Omelete. Disponível em: 

https://tinyurl.com/u24rusl. Acesso em: 19 fev. 2020. 

 

Esse texto pode ser classificado como 

(A) resenha acadêmica. 

(B) artigo de opinião. 

(C) sinopse crítica. 

(D) descrição panorâmica. 

(E) semiótica acultural. 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 14 

https://tinyurl.com/rq2fb9k
https://tinyurl.com/u24rusl
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QUESTÃO 20 

 

 

Ao se separar do ex-namorado Coringa, Arlequina 
demonstra ser possível 

(A) esquecer totalmente relacionamentos abusivos, 
superando-os por meio de uma irmandade 
feminina. 

(B) formar uma quadrilha de super-heróis em que 
todas elas são mulheres, como indica o título “aves 
de rapina”. 

(C) contrapor comportamentos machistas da 
sociedade, como a violência, combatendo-os com 
suas amigas. 

(D) permitir-se a conhecer novas experiências de 
conhecimento, que podem ser tanto construtivas 
quanto negativas. 

(E) denunciar comportamentos masculinos como a 
agressividade em mulheres que sofreram traumas 
no namoro. 

 

 

Página de Facebook: Yayoi Kusama. 

Disponível em: https://tinyurl.com/vaf3nl7. Acesso 

em: 24 fev. 2020. 

Que elemento de composição técnica é observado na 
obra de arte acima? 

(A) pinceladas bruscas. 

(B) perspectiva manchada. 

(C) bidimensionalidade colorida. 

(D) efemeridade existencial. 

(E) repetição compulsiva. 

Leia o texto para responder às questões 21 e 22. 

 
Fake Facts Are Flying About Coronavirus. Now There's A 

Plan To Debunk Them 
 

 
 

The coronavirus outbreak has sparked what the 
World Health Organization is calling an "infodemic" — an 
overwhelming amount of information on social media and 
websites. Some of it's accurate. And some is downright untrue. 
The false statements range from a conspiracy theory that the 
virus is a man-made bioweapon to the claim that more than 
100,000 have died from the disease (as of this week, the 
number of reported fatalities is reported at 2,200-plus). 

WHO is fighting back. In early January, a few weeks 
after China reported the first cases, the U.N. agency launched 
a pilot program to make sure the facts about the newly 
identified virus are communicated to the public. The project is 
called EPI-WIN — short for WHO Information Network for 
Epidemics." We need a vaccine against misinformation," said 
Dr. Mike Ryan, head of WHO's health emergencies program, 
at a WHO briefing on the virus earlier this month. 

While this is not the first health crisis that has been 
characterized by online misinformation — it happened with 
Ebola, for example — researchers are especially concerned 
because this outbreak is centered in China. The world's most 
populous country has the largest market of Internet users 
globally: 21% of the world's 3.8 billion Internet users are in 
China. 

And fake news can spread quickly online. A 2018 
study from Massachusetts Institute of Technology found that 
"false news spreads more rapidly on the social network Twitter 
than real news does." The reason, say the researchers, may 
be that the untrue statements inspire strong feelings such as 
fear, disgust and surprise. 

(Malaka Gharib. www.npr.org. Adaptado.) 

QUESTÃO 19 

https://tinyurl.com/vaf3nl7
http://www.npr.org/
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QUESTÃO 22 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

 
 

 

  
 

De acordo com o texto, 

(A) algumas informações que circulam na Internet 
acerca do surto de coronavírus são precisas. 

(B) a teoria da conspiração de que o coronavírus é uma 
arma biológica feita pelo homem ainda não foi 
rejeitada como falsa. 

(C) o motivo pelo qual as notícias verdadeiras se 
espalham mais rapidamente em redes sociais pode 
ser o fato de que elas inspiram sentimentos fortes. 

(D) o surto de Ebola, diferentemente do que ocorre 
com o coronavírus, não se caracterizou pela 
desinformação on-line em torno do vírus. 

(E) o chefe do programa de emergências de saúde da 
OMS disse que é necessária uma vacina contra o 
coronavírus. 

 

According to one of the posts that WHO is sharing, the 
link between garlic and the new coronavirus prevention 
and cure 

(A) is a true fact that worries most experts. 

(B) has been established by recent studies. 

(C) has been confirmed since garlic has antimicrobial 
properties. 

(D) is a myth and there is no proof of it. 

(E) has been taken as possible by scientists. 

 

Leia o cartum para responder às questões de 23 a 25. 

No cartum, a palavra yet 

(A) tem o mesmo sentido em Português nas duas 
frases. 

(B) pode ser substituída por already nas frases sem 
prejuízo de sentido. 

(C) foi usada corretamente na resposta negativa, mas 
não na pergunta. 

(D) funciona como conector para unir ideias 
contrastantes. 

(E) tem sentidos distintos em Português nas duas 
frases. 

 

The cartoon has a humorous effect because 

(A) the use of the words servers and down evokes 
ambiguous meanings. 

(B) a pun was created by using the word order. 

(C) the word trying has two possible meanings in the 
context of the cartoon. 

(D) one of the characters didn’t order the food as 
expected. 

(E) there is tension among people in the last picture. 

 

Na última figura do cartum, o termo meanwhile indica 

(A) contraste. 

(B) simultaneidade. 

(C) ênfase. 

(D) exclusão. 

(E) consequência. 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões 26 e 
27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://explosm.net/comics/5136/Adaptado) 

Estender-me-ei mais no que concerne ao Egito, por 
encerrar ele mais maravilhas do que qualquer outro país; e 
não existe lugar onde se vejam tantas obras admiráveis, não 
havendo palavras que possam descrevê-las. Assim como os 
Egípcios vivem num clima bem diferente do dos demais 
países, e o Nilo também difere dos outros rios, do mesmo 
modo seus costumes e suas leis distingue-se, na sua maior 
parte, dos das outras nações. Entre os Egípcios, as mulheres 
vão ao mercado e negociam, enquanto os homens, 
encerrados em casa, trabalham no tear. No Egito, os homens 
carregam os fardos na cabeça, e as mulheres, nos ombros. 
As mulheres urinam em pé; os homens, de cócoras. É vedada 
às mulheres a função de sacerdotisa de qualquer deus ou 
deusa: o sacerdócio é reservado aos homens. Se os filhos do 
sexo masculino não querem sustentar os pais, não se veem 
forçados a isso; mas as filhas são obrigadas. 

 
Heródoto. História, v. 1. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2019. p. 149-150. 

QUESTÃO 23 QUESTÃO 21 

http://explosm.net/comics/5136/Adaptado)
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QUESTÃO 27 

QUESTÃO 29 

 

 

O relato acima sobre o Egito, produzido pelo historiador 
grego Heródoto, evidencia 

(A) seu repúdio às práticas culturais observadas entre 
os egípcios, que em muito se diferenciam da dos 
povos helênicos. 

(B) sua admiração pelos egípcios, na medida em que 
reconhece a superioridade desta civilização se 
comparada à grega. 

(C) sua preocupação em relatar costumes dos lugares 
por onde passou, formando uma narrativa a partir 
do que viu e ouviu. 

(D) sua busca em descrever os hábitos bárbaros dos 
povos não-gregos, com o intuito de valorizar sua 
própria superioridade cultural. 

(E) certa estranheza ao observar a inversão de papeis 
na sociedade egípcia, que prezava pela igualdade 
entre homens e mulheres. 

 

Em relação à religiosidade no Egito Antigo, é correto 
afirmar que 

(A) os sacerdotes acumulavam funções políticas e 
religiosas, o que impediu a centralização política. 

(B) com o apoio dos sacerdotes, esta civilização foi 
convertida ao politeísmo durante o reinado de 
Aquenáton. 

(C) refletia nos demais aspectos da vida social, 
incluindo nas manifestações artísticas e nas 
estruturas de poder. 

(D) nas cerimônias religiosas e no panteão de 
divindades existiam apenas elementos masculinos. 

(E) trata-se de uma preocupação presente apenas nos 
estratos sociais contemplados pela vida após a 
morte. 

 

 
Até o fim do século XII, a palavra purgatorium não 

existe como substantivo. O Purgatório não existe. Quando se 
instala na crença da cristandade ocidental, na viragem do 
século XII para o século XIII, insere-se no repensar geral das 
estruturas temporais nessa época [...]. A contrição¹ final torna- 
se cada vez mais o último recurso para beneficiar do 
Purgatório. Os últimos instantes adquirem assim uma 
intensidade suplementar, pois se para a maioria dos 
moribundos já há muito tempo é tarde demais para ir 
diretamente para o Céu, é ainda tempo de salvação através 
do Purgatório. 

LE GOFF, Jacques. O nascimento do purgatório. 

Lisboa: Ed. Estampa, 1993. p.344. 

 
¹Contrição: arrependimento sincero dos pecados cometidos. 

De acordo com o texto, o surgimento do purgatório no 
cristianismo está relacionado 

a) à superação do tempo religioso, marcado pela Igreja 
e o calendário cristão, pelo tempo laico, voltado às 
necessidades de comerciantes e trabalhadores de 
uma medição mais precisa do dia. 

b) à impossibilidade de superação do pecado original, 
que automaticamente condenava todos os homens 
à danação eterna na mentalidade religiosa do 
Medievo Ocidental. 

c) à necessidade do cristianismo de se adequar as 
crenças germânicas, que defendiam a aplicação de 
castigos temporários antes dos indivíduos 
alcançarem o Céu. 

d) às transformações do pensamento do Homem 
durante a Baixa Idade Média, impulsionadas pelas 
modificações dos alicerces do sistema feudal no 
Ocidente Medieval. 

e) a força das ordens mendicantes no Ocidente 
europeu, responsáveis pela disseminação de que a 
Salvação se daria a partir da renúncia aos bens 
materiais no final da vida. 

 

 

Fonte: Shutterstock. 

A Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, é um 
exemplo da arquitetura 

(A) gótica, expressa na verticalidade e no emprego de 
arcos e vitrais. 

(B) renascentista, expressa em sua simetria e na 
busca pela ordenação. 

(C) românica, expressa no desenho do teto e da 
abóbada principal. 

(D) art nouveau, expressa na utilização de elementos 
geométricos decorativos. 

(E) eclética, expressa no pastiche entre elementos 
barrocos e neoclássicos. 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 26 
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QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

 

 
O preparo dos doces, assim como as diversas 

atividades ligadas à cozinha, cabia de ordinário às mulheres 
no período colonial. Os marmeleiros de São Paulo sempre 
propiciaram, desde o início da ocupação, a famosa 
marmelada. A rapadura, por sua vez, era apreciada em todo 
o país. Com o passar do tempo, todavia, a arte de fazer doces 
ganhou expressão na cultura do país, e algumas donas de 
casa gostavam de ostentar suas especialidades perante os 
convivas, enviando-as também, embrulhadas 
caprichosamente, aos amigos. 

ALGRANTI, Leila Mezan. Famílias e vida doméstica. 

In: História da vida privada no Brasil: cotidiano e 

vida privada na América portuguesa. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997.p. 146. 

Ao tratar do consumo de doces no período colonial, o 
texto 

(A) explora as relações entre senhores e as escravas 
de ganho, que comercializavam tabuleiros de 
quitutes nos centros urbanos. 

(B) evidencia o costume de criação artesanal de 
iguarias para firmar redes de sociabilidade no 
período colonial do Brasil. 

(C) retrata a alimentação precária dos senhores de 
engenho, gerada pela supressão da policultura nos 
latifúndios açucareiros. 

(D) sugere a força da Igreja nos espaços privados, 
levando senhores de engenho a conservar o hábito 
de acomodar padres e frades na casa-grande. 

(E) manifesta a riqueza da doçaria luso-brasileira, 
resultante da democratização do acesso ao açúcar 
na região nordeste da América Portuguesa. 

 

Observe a charge abaixo, produzida na Inglaterra 
durante a Revolução Francesa, processo que se 
estendeu entre os anos de 1789 e 1799. 

Considerando os elementos representados acima, 
pode-se afirmar que o processo revolucionário 

(A) contribuiu para a consolidação da República na 
França, forma de governo mantida pelos 
governantes posteriores à Revolução. 

(B) influenciou na desagregação do Antigo Regime, 
combatendo o absolutismo e a continuidade de 
privilégios feudais de grupos sociais. 

(C) afirmou o ideal de democracia na França, que 
passou a priorizar a pauta social no jogo político do 
país nos anos consecutivos. 

(D) desvirtuou as ideias ilustradas, inaugurando um 
momento político alheio às concepções intelectuais 
pregressas. 

(E) atingiu seu ápice com a sagração de Napoleão 
Bonaparte, herdeiro dos valores encabeçados 
pelos jacobinos durante a Convenção. 

 
 

No fim de dezembro de 1869, os sobreviventes dos 
cheyennes começaram a chegar em Fort Cobb. Foi então que 
o general Sheridan pronunciou as palavras imortais: “Os 
únicos índios bons que já vi estavam mortos”. O tenente 
Charles Nordstrom, que estava presente, lembrou-se das 
palavras e as passou adiante, até que com o tempo se 
transformaram num aforismo americano: Índio bom é índio 
morto. 

BROWN, Dee. Enterrem meu coração na curva do rio. 

Porto Alegre: L&PM, 2019. p. 183. Adaptado. 

A respeito dos embates entre os povos indígenas norte- 
americanos e de não indígenas ao longo do século XIX, 
pode-se afirmar que 

(A) foram esporádicos e envolveram apenas indígenas 
que resistiram à colonização do Oeste. 

(B) dizimaram as populações nativas, que não tiveram 
chance de se defenderem dos ataques. 

(C) contradiziam a tese do bom selvagem da maioria 
das autoridades norte-americanas. 

(D) eram alimentados pelos preceitos civilizacionais 
sustentados no discurso dos colonizadores. 

(E) foram reduzidas após o apoio dado pelos nativos 
aos colonos na Guerra dos Sete Anos. 

QUESTÃO 30 
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QUESTÃO 34 

QUESTÃO 36 

 

  
O conflito entre o Estado republicano e a população 

sob seu domínio eclodiu em 1912, em Santa Catarina. Assim 
como em Canudos, uma população à margem do processo de 
modernização se agregou em torno do beato para resistir ao 
Estado nacional, sem se submeter a chefes políticos ou 
nacionais. 

ALONSO, Angela. Conflitos: fotografia e violência política 

no Brasil, 1889-1964. São Paulo: IMS, 2017. p. 43. 

A Guerra do Contestado pode ser entendida como 

(A) um ato de rebeldia de jagunços opositores das 
políticas públicas aplicadas no interior da região sul 
do país. 

(B) uma manifestação favorável à justiça social e 
guiada por ideias socialistas trazidas pelos 
imigrantes europeus. 

(C) uma expressão de repúdio à continuidade da 
prática de castigos corporais aplicados em 
trabalhadores camponeses. 

(D) Uma expressão a tensão social agravada pela 
marginalização de sertanejos que viviam em uma 
região disputada por dois estados. 

(E) um processo de resistência da população 
nordestina contra a estrutura agrário-latifundiária e 
as medidas repressivas oficiais. 

 
 

Deve-se enfatizar a importância do que pode ser 
chamado de “organização da imagem”. Em Triunfo da 
vontade, Hitler foi fotografado de baixo para cima e mostrado 
contra o céu, para que sua imagem aparecesse mais alta e 
mais heroica. O mesmo expediente foi adotado no retrato de 
Stalin feito por Fyodor Shurpin. Mussolini, outro ditador de 
baixa estatura, costumava ficar em pé num escabelo quando 
passava em revista as tropas e recebia a saudação fascista. 

BURKE, Peter. Testemunha ocular. São Paulo: 

UNESP, 2017. p. 111. 

Com base no fragmento acima, é correto afirmar que 

(A) as imagens estiveram sujeitas a usos políticos ao 
longo da História, com o intuito de legitimar líderes 
e regimes políticos. 

(B) enquanto as fotografias representam a realidade 
concreta, as pinturas estão sujeitas às 
manipulações dos governantes. 

(C) à exceção do período dos regimes totalitários, a 
produção cultural foi mantida à margem das 
questões políticas na contemporaneidade. 

(D) quando voltadas para a propaganda política, as 
representações imagéticas perdem seu valor 
artístico entre os críticos especializados. 

(E) as intervenções governistas nas produções 
artísticas foram feitas sem o consentimento de seus 
autores nos regimes autoritários. 

A revolução é o meio pelo qual a nação árabe pode 
libertar-se de seus grilhões, e livrar-se da negra herança que 
a tem sobrecarregado[...] É a única forma de superar o 
subdesenvolvimento que lhe foi imposto pela supressão e 
exploração [...] e de enfrentar o desafio que espera as nações 
árabes e outras subdesenvolvidas. Eras de sofrimento e 
esperança acabaram produzindo objetivos claros para a luta 
árabe. Esses objetivos, a verdadeira expressão da 
consciência árabe, são liberdade, socialismo e unidade. 

(Departamento de Informação, Cairo, Mashru' Al- Mithaq; 

trad. ingl. S. Hangar e G. H. Gardênia (eds.), Aráb. 

Socialism apud A. Hourani in Uma História dos povos 

árabes (São Paulo, 2006 : 530-31) 

O trecho acima, retirado da Carta Nacional publicada 
pelo governo de Gamal Abd al-Nasser em 1962, 
representou, para o Egito: 

(A) o alinhamento irrestrito à União Soviética durante a 
Guerra Fria. 

(B) a democratização da política nacional por meio de 
preceitos do Islã. 

(C) a defesa do nacional-estatismo para a superação 
do subdesenvolvimento. 

(D) a combate da dominação do Estado de Israel no 
canal de Suez. 

(E) a implementação de uma revolução guiada por 
princípios do liberalismo. 

 
 

Em sua obra “La géographie politique”, de 1987, Ratzel 
diferenciou a conquista da colonização, sendo 
colonizar um processo mais intenso que demandaria 
uma integração política e econômica, portanto, nas 
palavras do autor, haveria uma valorização territorial. 
Pensando no valor do território no mundo atual, 
assinale a alternativa correta 

(A) Com a ascensão da tecnologia, dominar um 
território passou a significar se instalar fisicamente 
nele. Um exemplo disso é o retorno das tropas 
estadunidenses à Turquia, em 2019. 

(B) Fatos recentes reforçaram a importância do 
Estreito de Ormuz para a Geopolítica atual, por isso 
a ações iranianas na região incomodam países 
ocidentais. 

(C) Dominar territórios estratégicos traz mais poder, 
por exemplo, com alianças estabelecidas com 
Israel, governos estadunidenses buscam melhores 
condições comerciais com o maior produtor de 
petróleo do Oriente Médio. 

(D) Estreitos são usados com fins comerciais há muito 
tempo, mas também servem para delimitar 
continentes, como por exemplo no estreito de 
Gibraltar, que faz a fronteira entre a África e a Ásia 

(E) Base para as especulações sobre a migração dos 
homo sapiens da Ásia para a América do Norte, o 
Estreito de Bering tem sido controlado por civis 
estadunidenses e russos. 

QUESTÃO 35 QUESTÃO 33 



1º Simulado UNESP – Estratégia Vestibulares – 29/02/2020 

 

 

QUESTÃO 39 

 

  
 

Leia um trecho da fala de Joyce Msuya no Fórum 
Urbano Mundial: 

“O estilo de vida urbano muitas vezes leva a grandes 
pegadas ambientais. Cerca de 75% da energia e dos recursos 
naturais do mundo são consumidos nas cidades. 
Aproximadamente 60% de todo o lixo e 70% das emissões de 
gases de efeito estufa vêm de centros urbanos. Prevê-se que 
as emissões diretas e indiretas de ar condicionado e 
refrigeração aumentem 90% até 2050 em relação aos níveis 
de 2017.” 

(Joyce Msuya - Diretora-executiva adjunta do 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA. Disponível em < 

https://nacoesunidas.org/artigo-forum-urbano- 

mundial-destaca-acao-das-cidades-contra- 

mudancas-climaticas/. Acessado em 24/02/2020) 

Sobre urbanização e meio ambiente, assinale a 
alternativa correta 

(A) Por sempre ter seguido uma lógica liberal de 
industrialização/urbanização, as cidades brasileiras 
com menor PIB e melhor distribuição de renda 
sofrem mais com os problemas ambientais 

(B) Para combater a ideia de Mudança climática, a 
ONU tem apostado no conceito Novo Normal 
Climático que pode ser aplicado às ilhas de calor 
graças à sua macro abrangência. 

(C) Desconsiderando as áreas de várzea e o perfil 
caudaloso, muitos rios foram canalizados em 
metrópoles brasileiras gerando problemas em 
períodos de chuvas quando há o rompimento dos 
diques. 

(D) Apesar de causas comuns à chuva ácida, é 
impossível afirmar que a ocorrência de ilhas de 
calor possa potencializar o volume da precipitação. 

(E) A impermeabilização do solo leva ao aumento do 
escoamento superficial, logo, voçorocas tendem a 
evoluir para ravinas, tornando-se irreversíveis. 

Um dos maiores geógrafos brasileiro, Milton Santos 
apresentou ao mundo o conceito meio técnico-científico 
informacional, entretanto o avanço capitalista e 
tecnológico atual trouxe ao mundo novas realidades. 
Sobre o capitalismo atual é possível afirmar que 

(A) a indústria 4.0 é uma realidade distante em países 
emergentes, pois perpassa o uso de tecnologias 
que precisam ser nacionais. 

(B) O processo de unificação e crise de 2008 são 
acontecimentos historicamente distantes, mas que 
levaram a Alemanha para a mesma situação: 
dependência econômica e industrial. 

(C) A noção de internet das coisas é algo ainda 
distante, mas que promete revolucionar a produção 
e homogeneizar as relações econômicas entre 
países. 

(D) Desde o fim da Guerra Fria, há uma tendência à 
desburocratização da economia através, por 
exemplo, de privatizações e flexibilizações nas 
relações trabalhistas. 

(E) O protecionismo é uma prática totalmente 
relacionada ao período neoliberal, como pode ser 
constatado no America First de Donald Trump. 

 

 

Fatores climáticos são importantes para determinar o 
clima de uma determinada região, logo muitos aspectos 
culturais. Sobre as ações dos fatores climáticos no 
Brasil, assinale a alternativa correta 

(A) As massas de ar são fundamentais para a redução 
de temperatura em uma dada região. Por isso, é 
possível afirmar que na Região Norte do Brasil há 
ausência de uma estação fria, porque as massas 
polares têm sua abrangência limitada ao Sul e ao 
Sudeste entre junho e setembro. 

(B) A altitude, maritimidade e umidade são fatores que 
explicam a diferença de temperatura entre São 
Paulo, Campos do Jordão e Caraguatatuba. 

(C) A continentalidade favorece a baixa amplitude 
térmica em cidades como São Paulo. 

(D) Por se encontrar em áreas de médias latitudes, em 
Porto Alegre a incidência de raios solares é difusa, 
o que promove baixas temperaturas médias 
durante todo o ano 

(E) Em áreas de baixas latitudes, como é o caso de 
Manaus, a baixa pressão contribui para a 
consolidação do clima equatorial: quente e úmido. 

QUESTÃO 38 QUESTÃO 37 
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QUESTÃO 41 

 

  
 

Para a Física, o conceito de força está relacionado 
capacidade de alterar o estado de movimento ou 
repouso de um corpo. Dentro dessa lógica, é 
responsável pela formação de furacões a 

(A) Força inercial de Coriolis. 

(B) Força de Euler 

(C) Força centrífuga 

(D) Força magnética 

(E) Força gravitacional 

 

“O terremoto atingiu a Turquia na sexta-feira (24), e 

o epicentro do tremor foi no leste do país, na província de 
Elazig, a cerca de 550 km a leste da capital Ancara. 

O terremoto de magnitude 6,8 atingiu a província de 
Elazig e foi seguido por mais de 390 tremores secundários, 12 
dos quais com magnitude acima de 4.” 

(G1 - 25/01/2020. Disponível em < 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/25/numero- 

de-mortos-por-terremoto-na-turquia-sobe-e-socorristas- 

buscam-sobreviventes.ghtml>. Acessado em 25/02/2020) 

Com base nos conceitos geológicos que permeiam tal 
trecho, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Fenômenos relacionados ao neotectonismo, como 
a acomodação do solo, podem gerar tremor de 
terras no Brasil. 

(B) A placa de Nazca, por ser oceânica, é mais densa, 
em contato com a placa Sul-americana (continental 
e oceânica), desliza para baixo formando uma zona 
de Benioff. 

(C) Através da constatação do Ciclo de Wilson foi 
possível definir três tipos de limites entre placas 
tectônicas. 

(D) San Andreas é exemplo de falha geológica 
causada por um limite tangencial. 

(E) Durante o período terciário da Era Cenozoica, os 
dobramentos modernos se fizeram presentes, e, 
como o Brasil não se encontra sobre encontros de 
placas tectônicas, não detém dobramentos em seu 
território. 

 

 

Com base no perfil topográfico, assinale a alternativa 
correta: 

(A) No ponto V pode ser evidenciado a Planície 
Ocidental Paulista, rica em arenito 

(B) A cidade de São Paulo se localiza no ponto II, onde 
o planalto garante temperatura mais amena e o solo 
rico e profundo. 

(C) As Cuestas Basálticas representadas pelo ponto IV 
facilitam a produção de café e configuram-se em 
uma área de recarga do Aquífero Guarani. 

(D) A porção III é uma depressão onde os solos 
arenosos são predominantes. 

(E) A cidade de Ubatuba está localizada no ponto I, 
como apontado no mapa. 

QUESTÃO 42 QUESTÃO 40 
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QUESTÃO 45 

 

  

Leia o trecho da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga: 

“(...) 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração” 

Sobre o cenário apresentado no trecho da canção e 
possíveis contextualizações/analogias, assinale a 
alternativa correta: 

(A) A obra de Luiz Gonzaga, no geral, é pautada no 
cenário do sertão nordestino, que graças às ações 
puramente naturais vem se tornando deserto. 

(B) O trecho faz referência ao principal movimento 
populacional no Brasil desde o fim do ciclo da cana- 
de-açúcar até os dias atuais. 

(C) As queimadas tratadas por Gonzaga têm causas 
comuns àquelas que aconteceram na Austrália em 
2020 por se tratar do mesmo clima e vegetação. 

(D) A paisagem retratada por Gonzaga é a mesma que 
Suassuna trouxe em sua obra “O auto da 
compadecida”, onde a seca é potencializada sobre 
ação do El-Niño. 

(E) Graças às condições naturais, toda a região 
retratada por Gonzaga na canção é desprovida de 
produção agrícola significante, restando-lhe a 
pecuária. 

I. 

Em uma perspectiva onde a experiência é mais 
importante do que a posse, muitas empresas encontraram a 
possibilidade de negócio usando a internet para além da 
socialização e produção: como intermédio. 

Um exemplo de empresas que seguem esse 
caminho é a plataforma AIRBNB, que mesmo sem ter posse 
de nenhum imóvel se tornou uma das líderes do ramo 
intermediando pessoas que querem/precisam alugar e outras 
que querem/precisam se hospedar. 

II. 

“(...) praticada pelas companhias de tecnologias dos 
Estados Unidos (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, 
Apple, entre outras), sem que a maioria de seus usuários 
saiba ou tenha conhecimento. Para essas companhias, o fato 
de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso 
de um software tem sido considerado suficiente, como 
permissão consentida, para que essas companhias possam 
utilizar informações sem autorização explicita ou formal.” 

(Hindenburgo Pires. "Indústrias globais de vigilância em massa". In: 

Floriano J. G. Oliveira et al. (orgs.). Geografia urbana, 2014. 

Adaptado.) 

O texto I e II fazem referência, respectivamente, à: 

(A) financeirização / uberização 

(B) uberização / alienação 

(C) economia colaborativa / vigilância alienada 

(D) indústria 4.0 / fiscalização 

(E) geomarketing / uberização 
 

“Em nosso país, no decorrer de três décadas, 
algumas regiões mudaram em quase tudo, incorporando 
padrões modernos que, muitas vezes, abafaram por 
substituição velhas e arcaicas estruturas sociais e 
econômicas. Tais mudanças se ligaram, sobretudo, a 
implantações de novas infraestruturas viárias e energéticas e 
à descoberta de impensadas vocações dos solos regionais 
para atividades agrárias rentáveis.” 

(Ab´Sáber, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: 

potencialidades paisagísticas. 2003, p. 113/114) 

O trecho é uma caracterização introdutória de Ab’Sáber 
ao domínio Cerrado, onde o solo e a produção agrária 
podem ser entendidos, respectivamente, como: 

(A) ácido – graças ao processo de lixiviação -, de 
exportação – principalmente graças à sojicultura. 

(B) hotspot – graças ao desmatamento -, de base 
latinfudiária – as grandes extensões de terra 
predominam. 

(C) de massapê – rico e capaz de produzir em larga 
escala; ligada ao agronegócio – que tem 
representantes em esferas estatais. 

(D) corre o risco de desertificação – graças ao mau 
uso; garante a alimentação no país – graças à 
produção em larga escala. 

(E) luvissolos profundos – graças ao processo de 
lateralização; pautada na monocultura – 
principalmente de soja. 

QUESTÃO 44 QUESTÃO 43 
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O termo “Metafísica” para Kant significa um 
conhecimento não-empírico ou racional. Combinando 
com o conceito de costumes, que designa todo o 
conjunto de leis ou regras de conduta que normatizam 
a ação humana, Kant chega ao conceito de Metafísica 
dos Costumes, que é o estudo de leis que regulam a 
conduta humana sob um ponto de vista essencialmente 
racional e não contaminado pela empiria. 

(Disponível 

emhttps://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista- 

77/um-estudo-sobre-a-fundamentacao-da- 

metafisica-dos-costumes-a-luz-de-immanuel-kant/ , 

acessado em 04.12.2019) 

 

Kant escreveu A Metafísica dos Costumes. Trata-se de 
um tratado sobre questões morais. No fragmento 
acima, o autor explica o significado dos termos 
envolvidos. Segundo o texto, o título expressa 

(A) uma concepção racionalista que desconsidera a 
realidade empírica da moral como fonte de critérios 
para o bem agir. 

(B) Uma concepção empirista na medida em que se 
serve de contraexemplos do cotidiano para propor 
um conjunto de virtudes a serem adotadas pelos 
indivíduos. 

(C) Uma concepção transcendental que leva em 
consideração os parâmetros religiosos que 
puderem ser ratificados pela razão. 

(D) Uma concepção idealista que supõe um conjunto 
de regras perfeitas capazes de normatizarem a 
ação humana. 

(E) Uma concepção realista da moral, ele supõe que 
pratica e racionalização são igualmente 
importantes para a reflexão ética. 

O projeto Manhattan e sua aplicação em Hiroshima, 
além de outros casos de desenvolvimentos 
tecnológicos vinculados à guerra e utilização militar, na 
opinião de Garcia et al. (1996), representaram o 
primeiro ponto de inflexão da concepção otimista do 
caráter benfeitor da ciência-tecnologia, junto com as 
preocupações dos problemas ambientais. Publicações 
como Silent Spring (1962) de Rachael Carson, que 
levantava os riscos associados aos inseticidas DDT, e 
Estrutura das Revoluções Científicas (1962) de 
Thomas Kuhn, que introduzia conceitos sociais para 
explicar a dinâmica e o desenvolvimento da ciência, 
exerceram influências na reação acadêmica, 
começando-se a falar sobre os efeitos negativos das 
tecnologias, assim como colocava em questão sua 
neutralidade política, social e econômica que, até o 
momento, eram tidas como benfeitoras. 
Assim, a partir da década de 1960, a credibilidade nas 
benesses e neutralidade da ciência e da tecnologia 
começava a ser questionada, o que é materializado 
pela reação social e acadêmica. 

(Disponível em 

http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/51 

4.pdf , acessado em 04.12.2019) 

 

 
A perspectiva em relação à ciência manifestada nesse 
texto permite afirmar que 

(A) a visão pessimista do texto manifesta uma 
perspectiva equivocada em relação à ciência. 

(B) Não só a experiência histórica, mas também os 
parâmetros teóricos questionam o valor da ciência 
para nós. 

(C) Trata-se de um equívoco deixar que as 
experiências negativas relacionada ao DDT e ao 
projeto Manhatan tenham diminuído o valor da 
ciência. 

(D) É de se esperar que a ciência caia em descrédito 
nas próximas décadas. 

(E) Estamos caminhando para um meio termo entre o 
otimismo exagerado e a decepção frustrante em 
relação à ciência. 

QUESTÃO 47 QUESTÃO 46 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-77/um-estudo-sobre-a-fundamentacao-da-metafisica-dos-costumes-a-luz-de-immanuel-kant/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-77/um-estudo-sobre-a-fundamentacao-da-metafisica-dos-costumes-a-luz-de-immanuel-kant/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-77/um-estudo-sobre-a-fundamentacao-da-metafisica-dos-costumes-a-luz-de-immanuel-kant/
http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/514.pdf
http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/514.pdf
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QUESTÃO 49 

 

 

Texto I 

 
 

Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares 

 
Meu choro não é nada além de carnaval 

É lágrima de samba na ponta dos pés 

A multidão avança como vendaval  

Me joga na avenida que não sei qualé 

... 

Pirata e super homem cantam o calor 

Um peixe amarelo beija minha mão 

As asas de um anjo soltas pelo chão 

Na chuva de confetes deixo a minha dor 

... 

Na avenida, deixei lá 

A pele preta e a minha voz 

Na avenida, deixei lá 

A minha fala, minha opinião 

... 

A minha casa, minha solidão 

Joguei do alto do terceiro andar 

Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida 

Na avenida, dura até o fim 

[...] 

Mulher do fim do mundo 

Eu sou, eu vou até o fim cantar 

Mulher do fim do mundo 

Eu sou, eu vou até o fim cantar, cantar 

[...] 

Eu quero é cantar 

Eu vou cantar até o fim 

Me deixem cantar até o fim 

[...] 

 

Texto II 

Penso, pois, que o Carnaval põe o Brasil de ponta- 
cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns poucos 
e é sempre lida por seu lado legal e cívico, a festa abre nossa 
vida a uma liberdade sensual, nisso que o mundo burguês 
chama de libertinagem [...] o Carnaval destitui 
posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a 
“fantasia”, que inventa novas identidades e dá uma enorme 
elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. 

 
DAMATTA, Roberto. O que o Carnaval diz do Brasil. 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. 2012. 

Considerando a letra e a colocação do antropólogo 
Roberto da Matta, no que se refere à condição das 
mulheres no Brasil Contemporâneo, podemos inferir 
que: 

(A) O carnaval é uma festa popular que reforça o papel 
da mulher como submissa e oprimida, mas sensual 
e livre. 

(B) Um dos sinais da opressão sofrida pelas mulheres 
é a inferiorização e deslegitimação de sua voz e 
opinião, situação essa simbolicamente invertida 
durante os festejos carnavalescos. 

(C) O Carnaval é um momento de inversão dos papéis 
sociais, por isso, mulheres e homens se divertem 
sem se preocupar com situações de violência e 
opressão. 

(D) As mulheres sofrem cotidianamente a opressão 
que se expressa em solidão, abandono e falta de 
participação. Situação que não se altera sequer 
simbolicamente. 

(E) O Carnaval é o único momento em que as mulheres 
podem participar livremente porque usam seu 
corpo, único instrumento de poder feminino. 

 
 

 
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. 

SILVA, Kalina Vanderlei. SILVA, Maciel Henrique. 

Dicionário de Conceitos Históricos. São Paulo: 

Editora Contexto. 2009, p. 47 

Levando o texto em consideração, é exemplo de uma 
conquista recente da cidadania: 

(A) O direito de estabelecer contrato de compra e 
venda de mercadorias de outros países, no Brasil 
dos anos de 1990. 

(B) O direito à herança para filhos “fora do casamento”, 
nos anos de 1970, no Brasil. 

(C) O direito ao casamento inter-racial, nos anos de 
1960, nos Estados Unidos da América. 

(D) O direito ao casamento entre homossexuais, na 
França dos anos de 1990. 

(E) O direito ao voto para as mulheres, no Brasil, em 
1891 na 1ª. Constituição republicana. 

QUESTÃO 48 

http://revistaepoca.globo.com/
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QUESTÃO 52 

 

  
 

Leia os textos com a tenção: 

Texto I 

Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos 
de gravidez na adolescência (até 19 anos) recuaram 36% no 
Brasil entre 2000 e 2017. Segundo o último relatório da ONU 
sobre o tema, o Brasil registra 62 jovens gestantes a cada mil 
jovens entre 15 e 19 anos. 

 
Texto II 

"Abstinência sexual não é método contraceptivo. O 
objetivo da educação sexual não é promover o sexo, mas 
tornar o jovem consciente dessa liberdade de escolha e 
também da responsabilidade que deve assumir caso decida 
começar a transar. A gente não pode negar esse contexto 
biológico, cognitivo e social do adolescente. Se eles não forem 
educados para saber como lidar com essa situação, 
provavelmente vão fazer sexo sem se prevenir e a gravidez e 
a doença vão acontecer". (Lena Vilela, educadora sexual) 

Contra gravidez na adolescência, Damares busca 
inspiração nos EUA para estimular jovens a não fazer sexo. 
06 de Dezembro de 2019. Acesso: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50682336 

 
Texto III 

Estamos vendo uma campanha muito grande do 
sexo pelo prazer, tão somente pelo prazer, mas voltar a falar 
do afeto, trazer o afeto para esse debate, acho que é o método 
mais eficiente para a não gravidez, não é a camisinha, não é 
o diu, não é o anticoncepcional, o método mais eficiente é a 
abstinência. Por que não falar sobre isso? Por que não falar 
de retardar o início da relação sexual? Eu defendo essa tese. 
(Damares Alves - ministra da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos_ 

Damares defende que escolas discutam abstinência sexual e critica 

Popeye. 31 de Maio de 2019, BBC News Brasil. Acesso: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48479429 

O sistema nervoso simpático e o parassimpático atuam 
no organismo promovendo respostas contrárias. De 
maneira geral, enquanto o simpático prepara o corpo 
para a ação, o parassimpático está relacionado com a 
recuperação e o repouso dos órgãos vitais. 
Podemos dizer que o mediador químico que acelera e 
o que reduz os batimentos cardíacos são, 
respectivamente: 

(A) acetilcolina e adrenalina. 

(B) ocitocina e adrenalina. 

(C) ocitocina e acetilcolina. 

(D) adrenalina e acetilcolina. 

(E) adrenalina e ocitocina. 

 

Suponha que quatro RNA transportadores com os 
anticódons AGC, UCC, CUG e GUA tenham sido 
utilizados para a síntese de uma proteína nessa 
sequência. De acordo com a tabela, quais os 
aminoácidos que compõem essa proteína e qual a 
sequência de bases nitrogenadas do gene que foi 
expresso? 

 

Diante dos dados apresentados no Texto I, os Texto II 
e III, 

(A) Concordam sobre a necessidade de combater a 
precocidade da prática sexual. 

(B) Divergem no que se refere à compreensão do que 
seja um método contraceptivo. 

(C) Concordam com a ideia de que a promoção do uso 

 
 
 
 
 
 

(A) 

 
 
 
 
 
 

Serina, triptofano, ácido aspártico, prolina e 
AGCTCCCTGGTA. 

de camisinhas é a forma mais eficiente de evitar a 
gravidez indesejada entre jovens. 

(D) A ministra e a educadora sexual convergem para a 
opinião de que a pior situação é a disseminação de 
doenças sexualmente transmissíveis. 

(E) As concepções sobre métodos contraceptivos são 
diferentes nos dois textos, porque estabelecem 
pontos de partida distintos. 

(B) Serina, arginina, ácido aspártico, histidina e 
AGCTCCCTGGTA. 

(C) Serina, triptofano, ácido aspártico, prolina e 
AGCUCCCUGGUA. 

(D) Serina, arginina, ácido aspártico, histidina e 
AGCUCCCUGGUA. 

(E) Serina, arginina, leucina, histidina e 
AGCTCCGAGGTA. 

QUESTÃO 51 QUESTÃO 50 

 Segunda base do códon  

U C A G 

P
ri

m
e

ir
a 

b
as

e
 d

o
 c

ó
d

o
n

 

 
 

U 

UUU Fenilalanina UCU Serina UAU Tirosina UGU Cisteína U 

T
e

rce
ira b

ase
 d

o
 có

d
o

n
 

UUC Fenilalanina UCC Serina UAC Tirosina UGC Cisteína C 

UUA Leucina UCA Serina UAA stop códon UGA stop códon A 

UUG Leucina UCG Serina UAG stop códon UGG Triptofano G 

 
 

C 

CUU Leucina CCU Prolina CAU Histidina CGU Arginina U 

CUC Leucina CCC Prolina CAC Histidina CGC Arginina C 

CUA Leucina CCA Prolina CAA Glutamina CGA Arginina A 

CUG Leucina CCG Prolina CAG Glutamina CGG Arginina G 

 
 

A 

AUU Isoleucina ACU Treonina AAU Asparagina AGU Serina U 

AUC Isoleucina ACC Treonina AAC Asparagina AGC Serina C 

AUA Isoleucina ACA Treonina AAA Lisina AGA Arginina A 

AUG Metionina ACG Treonina AAG Lisina AGG Arginina G 

 
 

G 

GUU Valina GCU Alanina GAU Ácido aspártico GGU Glicina U 

GUC Valina GCC Alanina GAC Ácido aspártico GGC Glicina C 

GUA Valina GCA Alanina GAA Ácido glutâmico GGA Glicina A 

GUG Valina GCG Alanina GAG Ácido glutâmico GGG Glicina G 

 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-50682336
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-48479429
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QUESTÃO 56 

 

  
 

Existe um grupo de protoctistas que está associado 
com um fenômeno que ocorre em virtude da sua 
proliferação demasiada, que forma extensas manchas 
avermelhadas na superfície do mar e provoca a morte 
de peixes e demais animais marinhos. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome desses 
organismos e do fenômeno exposto. 

(A) euglenoídeos e maré vermelha. 

(B) dinoflagelados e floração. 

(C) diatomáceas e maré vermelha. 

(D) dinoflagelados e eutrofização. 

(E) euglenoídeos e eutrofização. 
 

 

Sabemos que manter uma alimentação saudável e com 
diversidade de cores é fundamental, pois, como 
organismos heterótrofos que somos, não produzimos a 
grande maioria das vitaminas e precisamos adquiri-las 
através da dieta. 
Em relação às vitaminas e sua importância, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) O calciferol está relacionado com a absorção de 
cálcio e fósforo pelo sistema digestório. Dessa 
forma, também está relacionado com a prevenção 
ao raquitismo. 

(B) A vitamina K está relacionada com a síntese de 
fatores de coagulação do sangue. Dessa forma, 
previne sangramentos e hemorragias, além de 
fortalecer a estrutura óssea. 

(C) A vitamina D pode ser produzida pelo corpo 
humano quando exposto ao sol. Está relacionada 
com a absorção de cálcio e fosforo para o sangue 
e, portanto, com o fortalecimento da estrutura 
óssea. 

(D) A vitamina C, normalmente encontrada em frutas 
ácidas, é fundamental para o fortalecimento do 
sistema imunológico, além de ter função 
cicatrizante. 

(E) A vitamina A é a vitamina da visão, também 
conhecida como retinol. Sua deficiência reduz as 
chances de cegueira noturna, além de promover o 
crescimento dos ossos e dentes. 

A manutenção da homeostase depende da interação 
entre os órgãos e sistemas que compõem o corpo. Tal 
manutenção pode acontecer por um mecanismo de 
retroalimentação positiva ou retroalimentação negativa. 
Hormônios são mensageiros químicos que regulam 
funções vitais por mecanismos de retroalimentação. 
Daqueles dispostos nas alternativas, qual é controlado 
por retroalimentação positiva? 

(A) Ocitocina, hormônio que promove o parto. 

(B) TSH, hormônio que promove a síntese de T3 e T4. 

(C) LH, hormônio que promove a síntese de 
progesterona. 

(D) ADH, hormônio que aumenta a reabsorção de 
água. 

(E) GH, hormônio que estimula o crescimento de 
músculos e ossos. 

 

Uma análise de três tipos de células mostrou a 
quantidade de seus constituintes celulares, que foi 
classificada como alta, média e baixa, conforme a 
tabela abaixo. 

 
 Célula 1 Célula 2 Célula 3 

Mitocôndria 
Alta Alta Alta 

REL 
Alta Baixa Alta 

RER 
Baixa Alta Baixa 

Complexo de Golgi 
Média Alta Alta 

Heterocromatina 
Alta Baixa Alta 

Eucromatina 
Média Alta Média 

Nucléolo 
Baixa Alta Média 

 
Analisando os dados obtidos, qual (is) dos tipos 
celulares poderia (m) corresponder a um fibroblasto? 

(A) Célula 1. 

(B) Célula 2. 

(C) Célula 3. 

(D) Célula 1 e 2. 

(E) Célula 2 e 3. 

QUESTÃO 54 

QUESTÃO 55 QUESTÃO 53 
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QUESTÃO 58 

QUESTÃO 60 

 

  
 

Um casal normal para a hemofilia – doença recessiva 
ligada ao X – gerou quatro crianças: duas normais e 
duas hemofílicas. Considerando-se essas informações 
e outros conhecimentos sobre o assunto, é 
INCORRETO afirmar que 

(A) a mãe das crianças é heterozigótica para a 
hemofilia. 

(B) as duas crianças hemofílicas são do sexo 
masculino. 

(C) o gene recessivo está presente no avô paterno das 
crianças. 

(D) as crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. 

(E) a probabilidade de esse casal ter outra criança 
hemofílica é de 25%. 

 

As alternativas estão mostrando associações entre 
grupos de invertebrados e suas características. 
Assinale a única alternativa correta. 

(A) Equinodermos: celomados, protostômios e 
endoesqueleto espinhoso. 

(B) Anelídeos: pseudocelomados, protostômios e 
corpo segmentado. 

(C) Nematódeos: pseudocelomados, protostômios e 
corpo alongado. 

(D) Platelmintos: pseudocelomados, protostômios e 
simetria bilateral. 

(E) Artrópodes: celomados, protostômios e 
endoesqueleto articulado. 

Observe a figura abaixo. 
 

 

Fonte: Shutterstock. 

 

Com relação ao grupo de plantas retratado na figura, 
pode-se afirmar que 

(A) possuem conjuntos de esporângios chamados de 
soros, onde são produzidos esporos 2n. 

(B) existe uma fase da vida chamada de protalo, que é 
composto por células 2n. 

(C) os gametas masculinos, chamados de 
anterozoides, são flagelados e dependem da água 
para que ocorra a fecundação. 

(D) possuem uma fase gametofítica, que é duradoura, 
e uma esporofítica, que é efêmera. 

(E) são vasculares, isto é, possuem vasos condutores 
de seiva, além de produzirem sementes. 

 
 

No plasma sanguíneo são encontradas células dentre 
as quais estão os leucócitos, os quais estão envolvidos 
em mecanismos de defesa do corpo. Sobre eles foram 
feitas três afirmações: 

 

I. Os linfócitos podem ser dos tipos T ou B e não 
possuem grânulos em seu citoplasma, são 
agranulócitos. 
II. Leucócitos possuem tempo de vida bastante longo, 
não sendo necessária sua renovação constante. 
III. Neutrófilos, eosinófilos e basófilos possuem 
grânulos no seu citoplasma, são granulócitos. 

 

Estão corretas: 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e III. 

(E) II e III. 

QUESTÃO 59 QUESTÃO 57 
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QUESTÃO 62 

QUESTÃO 64 

 

  
 

A concentração de ácido tartárico é um importante 
parâmetro de determinação de acidez e qualidade de 
vinhos. Sua fórmula está representada a seguir: 

Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr apresentou 
uma explicação teórica para o espectro do átomo de 
hidrogênio. Com argumentos baseados na interação 
eletrostática, Bohr mostrou que o elétron de um átomo 
de hidrogênio pode apresentar valores de energias 
dados por 

1 
𝐸𝑛 = −𝑅𝐻( 2) 

 

 
Para a determinar a acidez de um lote de vinhos, 
25,00mL de uma amostra de vinho tinto foram 
transferidos para um Erlenmeyer. Adicionou-se 100mL 
de água e gotas de fenolftaleína e, posteriormente, foi 
feita a titulação com solução padronizada de NaOH 
0,100 mol·L-1. Foram necessários 20,00mL de solução 
da base na titulação. A acidez da amostra (em unidades 
de gramas de ácido tartárico/100mL de vinho) é: 

Dado: Massa molar do ácido tartárico: 150 g·mol-1. 

(A) 0,030. 

(B) 0,120. 

(C) 0,300. 

(D) 0,600. 

(E) 1,20. 

 

A química ambiental envolve o estudo das fontes, 
transformações e efeitos de diferentes espécies na 
atmosfera, geosfera, antroposfera e hidrosfera. Ciclos 
químicos são importantes em estudos ambientais; O 
ciclo do enxofre envolve a troca entre espécies 
microbiológicas, gasosas, solúveis e insolúveis. 

 

 
 

Neste ciclo, I, II, III e IV representam, respectivamente, 
processos de: 

(A) oxidação, redução, redução e redução. 

(B) redução, oxidação, oxidação e oxidação. 

(C) oxidação, redução, oxidação e oxidação. 

(D) oxidação, redução, redução e oxidação. 

(E) redução, oxidação, oxidação e redução. 

𝑛 
 

Em que RH, a constante de Rydberg, tem o valor 
2,18·10-18 J e n denomina-se número quântico principal. 
Com base nessa equação é correto afirmar que, 
segundo o modelo de Bohr, 

(A) o maior valor possível para n no átomo de Bohr é 
7. 

(B) a estabilidade do elétron aumenta com o valor de 
n. 

(C) para átomos de outros elementos, n pode assumir 
valores de –∞ a +∞. 

(D) o valor de energia do elétron quando n = 1 
corresponde ao estado fundamental. 

(E) o sinal negativo na equação indica que a energia 
do elétron no átomo é maior que a do elétron livre. 

 
 

O Brasil é o décimo sexto maior produtor de Minério 
de Cobre com produção em 2008 estimada em 210 mil 
toneladas. Esse total representa um crescimento de 2,4% em 
relação a 2007. O Chile é o maior produtor mundial com 36% 
do total, seguido por EUA com 8%, Peru 7,6% e China com 
6%. 

Disponível em: 

<http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000037. 

pdf> Acesso em: 14 de fev. de 2020 

Para cada kg de cobre são necessários 2,9 kg de 
calcopirita, que é moída e concentrada a fim de obter o 
sulfeto de cobre (II), de onde é retirado o metal puro, 
sem perdas. Portanto, a porcentagem do sulfeto 
extraído da calcopirita para produção de cobre é 
aproximadamente igual a 

(A) 34,5% 

(B) 86,5% 

(C) 13,5% 

(D) 65,5% 

(E) 50% 

QUESTÃO 63 QUESTÃO 61 
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O diagrama seguinte representa a estabilidade relativa 
dos isômeros do buteno com base na energia liberada 
na reação de hidrogenação deles. 

 

 

SOLOMONS, T.W.G. e FRYLE, C.B. Química 

Orgânica, vol.1, 8ª ed., Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos Editora, S.A., 2006, p.274. 

Avalie as afirmativas sobre os isômeros do buteno. 
 

I- O isômero cis é mais estável do que o trans. 
II- O but-1-eno e o cis-but-2-eno são isômeros 
constitucionais. 
III- O but-1-eno libera maior quantidade de energia em 
sua hidrogenação. 
IV- A diferença de estabilidade entre os isômeros 
geométricos é de 5 Kj·mol-1. 
V- O isômero trans necessita de menos energia para a 
quebra da ligação dupla. 

 
Está correto apenas o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e V. 

(C) I, IV e V. 

(D) II, III e IV. 

(E) II, IV e V. 

Os corais são animais pertencentes ao filo dos 
cnidários. Eles vivem em associação com as 
zooxantelas, que lhes fornecem energia em troca de 
abrigo e nutrientes. Essa associação é denominada 
  . 
Eles sintetizam o seu esqueleto formado por 
  coletando diversos íons da água. Entre 
os íons mais importantes que eles precisam extrair, 
destaca-se o cálcio. 
O cálcio é encontrado na forma de íons de carga +2 e 
sua concentração na água do mar é igual a 
aproximadamente 400 mg/L. Isso significa que a 
concentração molar do íon é igual a  . 

 
Dados: Número Atômico do Cálcio = 24; Número de 
Massa do Cálcio = 40. 

 

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, 
por: 

(A) Mutualismo; CaCO3; 10-2 mol/L 

(B) Mutualismo; CaCO2; 1,7.10-2 mol/L. 

(C) Protocooperação; CaCO3; 10-2 mol/L 

(D) Protocooperação; Ca(HCO3)2; 1,7.10-2 mol/L 

(E) Mutualismo; Ca(HCO3)2; 10-2 mol/L 
 

 

Um paciente chegou ao hospital com um quadro crítico 
de alcalose, que é a elevação brusca do pH do sangue. 
Normalmente, o pH do sangue se encontra de 7,0 a 7,3. 
Porém, no caso do paciente, o pH medido foi de 7,8. 
Para remediá-lo, um médico ministrou uma solução 
aquosa diluída de um componente químico. Assinale a 
alternativa que indica o compon 

(A) NaC

(B) NH4C

(C) NaHCO3 

(D) H2SO4 

(E) KCO 

QUESTÃO 67 

QUESTÃO 66 QUESTÃO 65 
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QUESTÃO 70 

 

  
 

O controle remoto de um aparelho de televisão é 
acionado por meio do chamado efeito fotoelétrico. 
A explicação para esse fenômeno rendeu o Prêmio 
Nobel de 1924 a Albert Einstein. Segundo Einstein, um 
átomo metálico só pode absorver um único fóton de 
energia eletromagnética por vez. 
Se o fóton tiver uma energia mínima, denominada 
função trabalho, o elétron será removido. A energia 
excedente será convertida em energia cinética para o 
elétron. 
Em um aparelho de controle remoto, utilizam-se fótons 
ultravioleta de comprimento de onda, cujo comprimento 
de onda é igual a 330 nm. 
No aparelho de televisão, é localizado um filamento 
metálico que, ao receber o feixe de fótons, é 
atravessado por uma corrente elétrica, em que cada 
elétron possui energia cinética igual a 2.10-20 J. 
Sabendo que as funções trabalho de diversos metais 
são dadas a seguir: 

 

Metal Função Trabalho 

Rh 
8,0.10-19 

Sn 
7,2.10-19 

Os 
2.10-19 

Zr 
4.10-19 

Zn 
5,8.10-19 

Sabendo que a energia de um fóton é dada pela 
expressão E = h x f, em que h = 6,6.10-34 J.s e que f é a 
frequência do fóton, que a velocidade da luz é 
aproximadamente c = 3 x 108 m/s e que 1 nm = 10-9 nm, 
assinale a alternativa que indica o metal presente na 
televisão: 

(A) Rh 

(B) Sn 

(C) Os 

(D) Zr 

(E) Zn 

A radioatividade é bastante utilizada na Medicina, em 
especial, no tratamento de tumores. O gálio-67 (67Ga) 
é um isótopo usado no diagnóstico e avaliação de 
tumores, é útil em processos infecciosos e 
inflamatórios. Também é muito importante para avaliar 
a extensão da doença. 
Uma solução de concentração 4 mg/L foi preparada 
para ser ministrada em um paciente. Sabendo que o 
radioisótopo possui um tempo de meia vida igual a 3 
horas, determine o tempo necessário para que a 
concentração do isótopo radioativo se reduza a 0,5 
mg/L. 

(A) 6 h 

(B) 7,5 h 

(C) 9 h 

(D) 10,5 h 

(E) 12 h 

 

A amônia é um importante produto industrial, muito 
utilizado para a produção de fertilizantes, 
medicamentos e explosivos. 
A Síntese de Haber Bosch foi a primeira síntese que 
permitiu a síntese desse importante composto em larga 
escala. 

 

N2 (g) + 3 H2(g) ⇆ 2 NH3(g) 
 

A reação de formação da amônia é bastante exotérmica 
e é processada em ambiente industrial em reatores 
submetidos a elevada pressão, elevadas temperaturas 
e com catalisador. 
A respeito dessa reação, pode-se afirmar que: 

(A) O aumento de pressão e de temperatura favorecem 
o aumento do rendimento da reação, e o catalisador 
aumenta a velocidade de reação, sem afetar o 
rendimento. 

(B) O aumento de pressão favorece o rendimento da 
reação, mas o aumento de temperatura prejudica. 
O catalisador é usado para aumentar a velocidade 
de reação, sem afetar o rendimento. 

(C) O aumento de pressão, de temperatura e o 
catalisador aumentam o rendimento da reação. 

(D) O aumento de temperatura diminui a velocidade de 
reação, mas aumenta o rendimento. 

(E) O aumento de pressão e o catalisador aumentam 
o rendimento da reação. O aumento de temperatura 
prejudica o rendimento, mas aumenta a velocidade 
da reação. 

QUESTÃO 69 QUESTÃO 68 
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QUESTÃO 72 

QUESTÃO 74 

QUESTÃO 75 

 

  
 

A figura abaixo apresenta um objeto real e um espelho 
plano. 

 

 

Pode-se afirmar que a imagem do objeto conjugada 
pelo espelho será formada na posição indicada pelo 
número 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) Nenhuma das posições indicadas. 

 

Uma aeronave voando horizontalmente com 
velocidade constante abandona uma carga contendo 
mantimentos. 

 

 
Selecione a alternativa que apresenta corretamente a 
trajetória mais próxima da carga após ter sido 
abandonada quando observada por uma pessoa em 
repouso no solo. 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 5 

Sabe-se que a intensidade do campo gravitacional 
terrestre na superfície da Terra é de aproximadamente 
10m/s². O campo gravitacional lunar na superfície da 
Lua, que tem aproximadamente 1/80 da massa da 
Terra e cerca de 1/4 do raio terrestre é mais próximo de 

(A) 10 m/s² 

(B) 8 m/s 

(C) 6 m/s 

(D) 4 m/s 

(E) 2 m/s 

 

Num recipiente isolado, um bloco com 500g de 
alumínio, é misturado com outro bloco de 1kg de ferro. 
Inicialmente, o bloco de alumínio estava a 20°C e o de 
ferro a 60°C. Ao se atingir o equilíbrio térmico a 40°C, 
a razão entre os calores específicos do Ferro e do 
Alumínio vale 

(A) 2 

(B) 1/2 

(C) 1/4 

(D) 4 

(E) 500 
 
 

Um avião de 40 toneladas está em cruzeiro a 10km de 
altitude com velocidade constante de 800km/h em 
relação ao solo, horizontalmente. 
Indique a alternativa que apresenta corretamente o 
valor da força de sustentação sobre a aeronave neste 
instante. Assuma que g=10m/s². 

(A) 4.103 N 

(B) 4.104 N 

(C) 4.105 N 

(D) 8.103 N 

(E) 8.103 N 

QUESTÃO 73 QUESTÃO 71 
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As imagens abaixo apresentam um tipo de espelho 
bastante utilizado em situações cotidianas. 

 

  

Fonte: Shutterstock. 

Sobre esses espelhos, é correto afirmar que 

(A) são côncavos, conjugam imagens reais, invertidas 
e menores de objetos reais e reduzem o campo de 
visão de observadores, não distorcendo suas 
noções de perspectiva. 

(B) são côncavos, conjugam imagens reais, diretas e 
maiores de objetos reais e ampliam o campo de 
visão de observadores, distorcendo suas noções de 
perspectiva. 

(C) são convexos, conjugam imagens virtuais, diretas 
e menores de objetos reais e ampliam o campo de 
visão de observadores, distorcendo suas noções de 
perspectiva. 

(D) são convexos, conjugam imagens reais, invertidas 
e maiores de objetos reais e reduzem o campo de 
visão de observadores, não distorcendo suas 
noções de perspectiva. 

(E) são convergentes, conjugam imagens virtuais, 
diretas e menores de objetos reais e ampliam o 
campo de visão de observadores, embora 
distorçam suas noções de perspectiva. 

A figura que segue é um cartum de Mick Stevens, 
publicado pela revista The New Yorker em fevereiro de 
2018, e em seu Instagram. 

 

Considere as afirmações abaixo acerca do cartum 
acima e de fenômenos eletrostáticos: 

 

I- Os balões somente se atraíram por estarem 
carregados eletricamente com cargas de tipos opostos. 
II- Suponha que um dos balões vermelhos, inicialmente 
neutro, foi atritado com uma manta de lã. Como o 
material do balão é isolante, a região atritada ficou 
eletrizada. Ao se fazer o mesmo com o outro balão, 
ambos se atrairão, ficando como apresentado no 
cartum. 
III- Se os dois balões, suspensos por fios isolantes, 
fossem perfeitamente idênticos, esféricos e de material 
condutor, onde um deles estivesse previamente 
carregado com carga +2Q e o outro com carga igual a 
-2Q, ao serem postos em contato, o balão inicialmente 
negativo cederá elétrons para o outro de maneira que 
ambos se neutralizariam. 

 

Estão corretas: 

(A) Somente I. 

(B) I, II e III. 

(C) I e II. 

(D) II e III. 

(E) Somente III 

QUESTÃO 77 QUESTÃO 76 
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QUESTÃO 79 

QUESTÃO 81 

 

  
 

O núcleo de um motor automotivo pode atingir 
temperaturas de aproximadamente 2727°C. Sabendo- 
se que estas máquinas térmicas têm cerca de 30% do 
rendimento máximo de uma máquina térmica ideal, 
pode-se afirmar que o rendimento de um motor desses 
funcionando num ambiente a 27°C está mais próximo 
de 

(A) 30% 

(B) 60% 

(C) 90% 

(D) 100% 

(E) 10% 

 

Um motorista de aplicativo deseja ir de um bairro a 
outro na cidade de São Paulo, de modo que a distância 
total a ser percorrida será de 20 km. Como meta para 
receber uma boa avaliação e manter seu perfil com 
cinco estrelas, ele deseja percorrer esse trajeto com 
velocidade média de módulo igual a 50 km/h. Se 
durante os primeiros 30 minutos da viagem ele 
percorreu com rapidez média de 20km/h devido ao 
trânsito caótico, o valor da velocidade média com a qual 
deverá fazer o percurso restante para cumprir a meta 
será de 

(A) 30 km/h 

(B) 60 km/h 

(C) 80 km/h. 

(D) Será impossível cumprir a meta. 

(E) 90 km/h 

Corpos em diferentes temperaturas emitem espectros 
de radiação eletromagnética com picos em diferentes 
comprimentos de onda. 
O gráfico abaixo apresenta uma curva espectral de 
intensidade normalizada por comprimento de onda 
para o Sol. 

 

 
Dado que a constante de Wien vale 2,9.10-3 m.K, a 
velocidade da luz no vácuo é igual a 3,0.108m/s, a 
constante de Planck é igual a 6,6.10-34 J.s e que 2 eV 
se equivale a 3.10-19 J, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente os valores aproximados para a 
temperatura da coroa solar e da energia de um fóton de 
luz da frequência de máxima emissão. 

(A) 600 K e 40 eV 

(B) 6000 K e 3 eV 

(C) 6000 K e 40 eV 

(D) 600 K e 4.10-19 eV 

(E) 1500 K e 3 eV 
 
 

Durante um surto de catapora, faltaram 4 alunos e 3 
alunas, todos doentes. Dos estudantes que foram à 
aula, 2 homens e 1 mulher também estavam com 
catapora. Dentre os homens presentes, a porcentagem 
dos que estavam com catapora era de 10% e, dentre 
as mulheres, a porcentagem era 5%. Nos dias em que 
a turma está completa, a razão entre o número de 
homens e de mulheres nessa turma é 

(A) 40/15 

(B) 24/23 

(C) 15/40 

(D) 23/24 

(E) 17/14 

QUESTÃO 80 QUESTÃO 78 



1º Simulado UNESP – Estratégia Vestibulares – 29/02/2020 

 

 

QUESTÃO 84 

 

  
 

A escala Richter foi desenvolvida por Charles Richter e 
Beno Gutenberg, no intuito de medir a magnitude de um 
terremoto provocado pelo movimento das placas 
tectônicas. As ondas produzidas pela liberação de 
energia do movimento das placas podem causar 
desastres de grandes proporções. Os estudos de 
Charles e Beno resultaram em uma escala logarítmica 
denominada Richter, que possui pontuação de 0 a 9 
graus. A magnitude (graus) é o logaritmo da medida 
das amplitudes (medida por aparelhos denominados 
sismógrafos) das ondas produzidas pela liberação de 
energia do terremoto. A fórmula utilizada é a seguinte: 

 
𝑴 = 𝒍𝒐𝒈 𝑨 − 𝒍𝒐𝒈 𝑨𝟎 

onde M: magnitude, 
A: amplitude máxima, 

𝐴0: amplitude de referência (sempre a mesma). 

 
Texto disponível em 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/aplicacoe 

s-matematicas-na-geologia-escala-richter.htm. 

Acesso em 25/02/2020. 

 

A tabela a seguir mostra a lista dos 5 maiores 
terremotos do mundo, com as respectivas magnitudes 
aproximadas: 

 

Local Data Magnitude 

Chile 22/05/1960 9,5 

Alasca (EUA) 28/03/1964 9,2 

Sumatra (Indonésia) 26/12/2004 9,1 

Honshu (Japão) 11/03/2011 9,0 

Kamchatka (Rússia) 04/11/1952 9,0 

 
Dessa forma, comparando as magnitudes dos 
terremotos supramencionados, podemos dizer que as 
ondas do terremoto ocorrido no país sul-americano 
possuíam amplitude 𝑥 vezes maiores que as do 

ocorrido no país europeu, onde 𝑥 vale 
aproximadamente 

(A) 2,5 

(B) 3,0 

(C) 3,2 

(D) 4 

(E) 4,3 

Dois números reais de 0 a 5, e que podem ser iguais, 
serão sorteados ao acaso. Representando-se esses 
números por x e y, a probabilidade de que eles não 
sejam solução da equação 𝑥² + 𝑦² ≤ 9 é igual a 

(A) 1 −
 9𝜋 

 
100 

(B) 
9𝜋 

100 

(C) 1 − 
𝜋

 
25 

(D)  
𝜋

 
100 

(E) 
𝜋

 
64 

 

Um skatista (Φ) está no topo de uma rampa cuja 
estrutura tem a forma de um triângulo ABC, que pode 
ser perfeitamente inscrito em um semicírculo de 
diâmetro AB=4m. O comprimento da escada da rampa 
é AC = 2m. 

 

 
Considerando que não há perdas de energia e 

adotando 𝑔 = 6√3 𝑚 ∕ 𝑠2, a velocidade do skatista ao 

atingir o solo, em 𝑚 ∕ 𝑠2, executando uma descida de C 

até B, é de 

(A) 9 

(B) 6 

(C) 12 

(D) 18 

(E) 36 

QUESTÃO 83 QUESTÃO 82 
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QUESTÃO 86 

QUESTÃO 87 

QUESTÃO 89 

QUESTÃO 90 

 

  
 

Algumas calçadas de São Paulo possuem o seguinte 
ladrilho, formando um entorno parecido com o do mapa 
do estado, conforme a representação plana a seguir: 

 

Na figura cada quadrado tem arestas medindo 10cm. A 
área aproximada do octógono escuro, que faz alusão 
ao mapa de São Paulo, em cm², é um número 
pertencente ao intervalo 

(A) [20.000; 30.000[ 

(B) [100; 200[ 

(C) [50.000; 10.000[ 

(D) [150; 250[ 

(E) [10.000; 20.000[ 

 

No universo dos números naturais, a equação 
 

(4𝑥2 − 10𝑥 + 4) ⋅ (𝑥2 − 9𝑥 + 8) 
   = 0 

√𝑥2  − 𝑥 − 12 

É satisfeita por apenas: 

 
(A) 6 números 

(B) 4 números 

(C) 2 números 

(D) 1 número 

(E) Nenhum número 
 
 

Uma corrida de cavalos possui 12 cavalos 
participantes, que, ao final serão classificados do 1º ao 
12º lugar. Para efeitos da classificação final, as regras 
da corrida impedem qualquer tipo de empate. 
Considerando para os cálculos 𝑙𝑜𝑔 10! = 6,6 e 
𝑙𝑜𝑔 132 = 2,1, a ordem de grandeza do total de 
classificações possíveis das equipes nesse torneio é de 
aproximadamente 

(A) 108,7 

(B) 102,2 

(C) 106,8 

(D) 104,6 

(E) 1013,3
 

Uma moeda e um dado convencional, ambos não 
viciados, serão lançados simultaneamente. Uma das 
fazes da moeda está marcada com o número 2, e a 
outra com o número 3. A probabilidade de que o 
número obtido na face do dado seja múltiplo do obtido 
na face da moeda é igual a 

(A)  
7

 
12 

(B) 
1

 
4 

(C) 
1

 
2 

(D)  
5

 
12 

(E) 
1

 
3 

 
 

Em um minuto, uma torneira gasta 0,05𝑚3 de água 
quando seu registro está aberto, de maneira a dar uma 
volta completa, a partir ponto de fechamento total. Ao 
abrir apenas meia volta no registro, o gasto passa a ser 
de 0,03𝑚3 por minuto. 
Supondo que o gráfico do gasto, em função da abertura 
da torneira, é uma reta, e que o gasto de água quando 
a torneira está completamente aberta, com n voltas, é 
de 0,29 𝑚3, o valor de n é de 

(A) 8 

(B) 7 

(C) 6 

(D) 5 

(E) 4 
 
 

Sejam a circunferência 𝜆: 𝑥2 + 𝑦2 − 4𝑥 + 𝑘 = 0 e a reta 

𝑟: 6𝑥 + 8𝑦 − 15 = 0. Para que 𝑟 seja tangente a 𝜆, o 
valor de k deverá ser de 

(A)3,91 

(B)5,21 

(C)4,68 

(D)6,89 

(E)2,93 

QUESTÃO 88 QUESTÃO 85 
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REDAÇÃO 

 

Texto I 

 

Como os super-ricos assumiram o controle do mundo dos museus 

Reforma recente do MoMA exemplifica dependência de grandes instituições do dinheiro de bilionários 

Publicado pela Folha do New York Times 

12.01.2020 

Reforma recente do MoMA, em Nova York, exemplifica a dependência de grandes instituições do dinheiro de bilionários, 
cuja influência bloqueia a participação de outros agentes do meio da arte e tem sido alvo de protestos. 

Com a recente inauguração de sua elegante sede nova, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) solidificou sua 

posição como um dos locais de exibição mais importantes para a alta cultura do planeta. 

 
(Disponível  em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/01/como-os-super-ricos-assumiram-o-controle-do-mundo-dos- 

museus.shtml, acessado em 04.12.2019). 

 

Texto II 

 

A forma em que o museu historicamente vem tentando sobreviver – como um espaço aberto ou como instituição pública – 
pode ser considerada como a razão de sua sobrevivência. 

O Museu vem a ser definitivamente considerado como instituição pública na segunda metade do século XVIII, quando a 
configuração de uma consciência social dava seus primeiros sinais. Sendo assim, o ato de abrir as portas do Museu para o grande 
público pode ser considerado, o ponto de partida do Museu Moderno. À parte alguns poucos casos, este simples e generoso ato (a 
abertura de portas para a grande maioria) foi – e ainda é muitas vezes – considerado suficiente para manter o Museu como uma 
instituição social e também como cumpridora de suas responsabilidades educativas. 

Infelizmente, esta não foi a melhor maneira de se iniciar um novo estágio de vida, isto porque, desde o início, o principal 
dilema desta nova situação – “estar relacionado ao Olimpo versus estar relacionado à rua” – esteve sobrepujado pela tradição de 
uma desdenhosa consciência social. 

 

(Disponível em http://www.forumpermanente.org/revista/numero-1/museu-ideal/martin-grossmann/o-anti-museu, acessado em 

04.12.2019 ) 

 
MANIFESTO FUTURISTA 

 

(Publicado em 20 de Fevereiro de 1909, no “Le Figaro”) 

1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. 

2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. 

3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a 
insónia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. 

4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova: a beleza da velocidade. Um automóvel 
de corrida com o seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo… um automóvel rugidor, que 
parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. 

(...) 

8. Nós estamos no promontório extremo dos séculos!… Por que haveríamos de olhar para trás, se queremos arrombar as 
misteriosas portas do Impossível? O Tempo e o Espaço morreram ontem. Já estamos vivendo no absoluto, pois já criamos a eterna 
velocidade omnipotente. 

9. Queremos glorificar a guerra – única higiene do mundo –, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, 
as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. 

10. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza, e combater o moralismo, o feminismo 
e toda a vileza oportunista e utilitária. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/01/como-os-super-ricos-assumiram-o-controle-do-mundo-dos-museus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/01/como-os-super-ricos-assumiram-o-controle-do-mundo-dos-museus.shtml
http://www.forumpermanente.org/revista/numero-1/museu-ideal/martin-grossmann/o-anti-museu
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(Disponível em https://www.blogderocha.com.br/charges-de-agora-545/, acessado em 04.12.2019. ) 

 

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, 
empregando a norma-padrão da língua portuguesa, 
sobre o tema: 

 
Museus, ainda precisamos deles? 

https://www.blogderocha.com.br/charges-de-agora-545/
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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 

 

 
 

 

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-UNESP-29-02 

CONHEÇA O ESTRATÉGIA VESTIBULARES 
 

https://www.estrategiavestibulares.com.br 
 
 

 

RECEBA MATERIAIS GRATUITOS 
 
 

http://bit.ly/itaimegratis
http://bit.ly/medicinagratisev
http://bit.ly/vestgratuitos
http://bit.ly/redacaovest
http://bit.ly/alunosev
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ4e9ug-xsMABou3MOHInZci-T6k1V_MaeGVbolLEkuVzh-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ4e9ug-xsMABou3MOHInZci-T6k1V_MaeGVbolLEkuVzh-A/viewform
https://www.estrategiavestibulares.com.br/
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	Dado: Massa molar do ácido tartárico: 150 g mol-1.
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