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3º Provão de Bolsas 

Estratégia Vestibulares 

INSTRUÇÕES!! 

• O Provão é composto de 100 questões objetivas, cada uma com cinco alternativas cada; 

• A prova tem duração máxima de 5 horas; 

• Os candidatos terão das 13h às 18h (horário de Brasília) para responder às questões e enviar o gabarito através 

do formulário eletrônico; 

• O formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova, ou seja, das 13h às 18h; 

• É importante ressaltar que só estarão concorrendo às bolsas os candidatos que enviarem os gabaritos através do 

formulário dentro do horário de aplicação da prova; 

• Só serão considerados para critérios de premiação os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação da prova, 

ou seja, até às 18h; 

• Gabaritos enviados após às 18h estarão automaticamente desclassificados da premiação; 

• Para critério de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito. Ou seja, quem responder as questões 

mais rápido, terá mais chances de ser contemplado com a bolsa; 

• O gabarito oficial do provão será divulgado a partir das 18h; 

• O resultado oficial do provão será divulgado a partir das 19h; 

• É importante dizer que os candidatos que forem contemplados com a bolsa devem enviar, obrigatoriamente, e-

mail para vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br para requerer seu prêmio; 

• As premiações serão feitas seguindo à risca a tabela que indica a distribuição dos descontos; 

 

Colocação Valor da Bolsa Condição 

Até 10º 100% Se pontuação ≥75% de acertos 

Até 30º 85% Se pontuação ≥60% de acertos 

Até 50º 70% Se pontuação ≥50% de acertos 

Até 100º 50% 
Se fez pelo menos um ponto em cada 

disciplina 

 

Cronograma do Provão – 15/03 

• Início da prova: às 13h00 
• Fim da prova: às 18h00 
• Divulgação do formulário: às 13h00 
• Fechamento do formulário: às 18h00 
• Limite para envio do gabarito: a partir das 18h00 
• Divulgação da Resolução da prova: às 19h00 
• Divulgação do Resultado: às 19h00 

Preencha seu gabarito! 

http://bit.ly/PROVAO-15-03 
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01. Durante um processo de reeducação alimentar, um indivíduo deverá ingerir certa quantidade de carbo-hidrato, em 

gramas, apenas uma vez ao dia, durante os 10 primeiros dias do tratamento. Sabendo que o número de gramas foi 

calculado através da função 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 10𝑥, sendo f(x) o número de gramas e x o dia do mês, com x ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10}, é correto afirmar que essa pessoa ingeriu 16 gramas de carboidrato, nos dias 

(A) 5 e 6 
(B) 3 e 9 

(C) 3 e 8 

(D) 2 e 9 

(E) 2 e 8 

 

02. Em um freezer há refrigerantes, energéticos e isotônicos, num total de 40 bebidas, sendo 1/5 de refrigerantes. Sabendo 

que a razão entre o número de energéticos e o número de isotônicos é 3/5, é válido inferir que, após serem consumidos 4 
energéticos e 4 isotônicos, a nova razão entre a quantidade de energéticos e o a quantidade de isotônicos é 

(A) 1/5 

(B) 1/2 

(C) 3/5 

(D) 2/3 

(E) 3/4 

 

03. Um chapéu de festa de aniversário infantil pode ser comprado em certa loja. Antes de montado no formato cônico, o 

chapéu possui duas formas básicas, um setor circular e um círculo, nos moldes da figura a seguir  

 

Sabendo que os raios do setor circular e do círculo medem, respectivamente, 10 e 5 cm, a área de papel utilizada para a 

confecção do chapéu, em cm², vale 

Utilize 𝜋 = 3,14 

(A) 471 cm² 

(B) 235,5 cm² 

(C) 225 cm² 

(D) 150 cm² 

(E) 75,5 cm² 
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04. Um termômetro de mercúrio possui o formato de um vaso cilíndrico de raio interno igual a 0,001 m e altura 0,018 m. 

O valor aproximado de massa de mercúrio, em miligramas, necessário para preencher por completo o termômetro é de 

Utilize a densidade do mercúrio como 13,6 𝑔 ∕ 𝑐𝑚3 e 𝜋 = 3,14. 

(A) 265,20 mm 

(B) 136,00 mm 

(C) 768,67 mm 

(D) 180,00 mm 

(E) 314,32 mm 

 

05. O sistema de bicicletas compartilhadas de determinada cidade funciona da seguinte forma: o usuário recebe no 

aplicativo do celular um código de 5 números, onde cada número varia de 1 a 3. 

Num determinado dia, um usuário ficou sem bateria no celular logo após receber o código de desbloqueio, entretanto 

lembrava que a senha era composta apenas de números ímpares e resolveu tentar a sorte. A probabilidade de o usuário 

acertar a senha na primeira tentativa é uma fração, cujo MMC entre o numerador e o denominador vale 

(A) 32 

(B) 275 

(C) 243 

(D) 7776 

(E) 729 

 

06. Um aluno precisa resolver 60 questões do Livro Digital do Estratégia Vestibulares, de forma a ter 7 minutos para 
resolver cada questão. A cada 3 questões, tira 5 minutos de intervalo para ir banheiro, tomar água, comer algo, ou 

simplesmente descansar os olhos.  

Às 8:00h começou a resolver a primeira questão, logo terminou às 

(A) 14:30 

(B) 15:35 

(C) 16:40 

(D) 16:35 

(E) 18:30 

 

07. Ao estudar uma certa espécie de vírus, os cientistas observaram na primeira hora a quantidade era de 2 vírus. Na 
décima hora, observou-se que a quantidade de vírus obedecia à função 𝑓(𝑥) = 2 + 𝑙𝑜𝑔2 𝑥, sendo 𝑓(𝑥) o número de vírus, 

e x o número de horas, com 1 < 𝑥 ≤ 10. 

É correto afirmar que a quantidade de vírus, na 6ª hora, era 

(Utilize 𝑙𝑜𝑔 2 ≅ 0,30 𝑒 log 3 ≅ 0,48). 

(A) 4,0 

(B) 4,2 

(C) 4,4 

(D) 4,6 

(E) 4,8 
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08. A planta da sala de um apartamento possui o formato de um quadrado. Na representação, existe um tapete na forma 
de outro quadrado inscrito ao primeiro, cuja área vale 100 mm². O tapete delimita na sala quatro cantos triangulares, de 

tal forma que a área de um deles tenha valor igual a 24 mm². Em um dos cantos, foi inscrita uma circunferência, 

representando uma mesinha. 

 

A área do círculo que representa a mesinha na planta, em mm², é 

(A) 2𝜋 

(B) 4𝜋 

(C) 8𝜋 

(D) 16𝜋 

(E) 32𝜋 

 

09. Dois prédios estão dispostos em uma mesma reta, paralelamente a um enorme muro que está a 80 metros de distância. 
O primeiro prédio (𝑃1) projeta uma sombra de 60 metros de altura na parede. O segundo prédio (𝑃2) possui 30 metros de 

altura e sua sombra não chega a alcançar o muro, pois possui apenas 40 metros. A altura de 𝑃1, sabendo que ela é maior 

que a altura de 𝑃2 e que as alturas dos prédios são perpendiculares às suas distâncias ao muro é 

(A) 120 metros 

(B) 180 metros 

(C) 60 metros 

(D) 80 metros 

(E) 90 metros 

 

10. Na matriz A a seguir, 𝑎 ∈ ℤ+
∗  

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
1 2 3 −4 2
0 1 0 0 0

0 4 0
2𝑎

5
1

0 −5 𝑎 1 4

0 1 0 −1
2𝑎

5 ]
 
 
 
 
 
 

 

O valor de 𝑎 para o qual 𝐷𝑒𝑡 𝐴 =  −25 

(A) 1 

(B) 5 

(C) 25 

(D) 125 

(E) 625 
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11. Associe adequadamente as teorias da coluna A aos contextos e fenômenos da coluna B. 

Coluna A 

1. Lei de Stevin 

2. Lei de Newton 

3. Lei de Faraday-Lenz 

4. Lei de Planck 

Coluna B 

(   ) Um ímã tem queda freada ao cair no interior de um tubo condutor não ferromagnético. 

(   ) Órbita de um satélite geoestacionário. 

(   ) A pressão no interior de um fluido em repouso é diretamente proporcional à profundidade. 

(   ) Um corpo, ao ser aquecido, começa a emitir luz visível. 

Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente a sequência numérica dos itens da coluna A que preenche a Coluna 

B de cima para baixo? 

(A) 4 – 2 – 1 – 3 

(B) 4 – 1 – 3 – 2 

(C) 1 – 4 – 2 – 3 

(D) 3 – 1 – 2 – 4 

(E) 3 – 2 – 1 – 4 

 

12. O gráfico abaixo apresenta curvas que podem representar as relações matemáticas entre duas grandezas 

eletrodinâmicas para um resistor ôhmico. 

 

 

 

 

 

 

 

Os gráficos que apresentam a relação da Potência Elétrica e da Tensão Elétrica com a Intensidade de Corrente são, 

respectivamente, as curvas 

(A) 1 e 3 

(B) 2 e 3 

(C) 3 e 2 

(D) 2 e 1 

(E) 1 e 2 

 

 
 

 
 

Curva 1 

Curva 2 

Intensidade de Corrente 

Elétrica

Curva 3 
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13. Um anel precisa ser encaixado internamente numa biela de forma que, após o encaixe, não exista qualquer folga. O 
anel tem diâmetro de 5mm e o orifício tem 4,9mm. Selecione a alternativa abaixo que descreve uma maneira viável de se 

fazer o encaixe. 

(A) Aquecer o anel. 

(B) Aquecer o orifício e o anel juntos. 

(C) Esfriar o orifício e aquecer o anel. 

(D) Esfriar o anel. 

(E) Esfriar o orifício. 
 

14. Um gás ideal cede ao ambiente 5000cal na forma de calor ao mesmo tempo que sofre um trabalho de 8000cal. 

Pode-se afirmar que 

(A) sua temperatura aumentou e a variação de Energia Interna foi de +13kcal. 

(B) sua temperatura diminuiu e a variação de Energia Interna foi de +3000cal. 

(C) sua temperatura aumentou e a variação de Energia Interna foi de +3kcal. 

(D) sua temperatura diminuiu e sua variação de Energia Interna foi de -13000cal. 

(E) sua temperatura aumentou e sua variação de Energia Interna foi de -3000kcal. 
 

15. Um motor desenvolveu uma Potência útil de 1000W para elevar um portão residencial de ferro com 120kg a 2 

metros de altura. Supondo g=10m/s², este motor conseguiu fazer este serviço num tempo de 

(A) 2,4 s 

(B) 1,2 s 

(C) 4,8 s 

(D) 10,0 s 

(E) 0,4 s 
 

16. Uma partícula Alfa se move com velocidade constante numa máquina devido a um Campo Elétrico no interior de 

um laboratório de Física, que é suficiente para equilibrar seu peso. 

Este Campo Elétrico está orientado _____________________ e tem módulo aproximadamente igual a 

__________________. Além disso, sabe-se que as partículas Alfa são ______________________, geralmente 

produzidas em processos naturais de _____________________________ . 

Selecione a alternativa abaixo que preenche corretamente as lacunas do parágrafo acima na ordem que aparecem. 

Dados: Razão carga/massa para partícula Alfa: +4,82x107C/kg. Considere g=10m/s². 

(A) verticalmente para cima – 5.10+6N/C – núcleos de Hidrogênio – decaimentos radioativos. 

(B) verticalmente para baixo – 5.10-7N/C – núcleos de Hélio – eletrólise. 

(C) verticalmente para cima – 2.10+6N/C – núcleos de Hidrogênio – eletrólise. 

(D) verticalmente para baixo – 2.10+7N/C – núcleos de Hidrogênio – decaimentos radioativos. 

(E) verticalmente para cima – 2.10-7N/C – núcleos de Hélio – decaimentos radioativos. 
 

17.  Devido às más condições do tempo, um avião de 46ton precisou esperar a liberação da pista para pouso. Até a 
liberação, a aeronave com seus 80 passageiros ficou voando horizontalmente mantendo um valor de velocidade linear 

em relação ao solo de 324km/h enquanto voou em círculos durante cerca de 20 minutos. A trajetória circular teve raio 

de 1,8km. 

Enquanto voava em círculos, o tempo que o avião levava para passar sucessivamente sobre um mesmo ponto fixo era 

de, aproximadamente 

(A) 2 min 

(B) 40π min 

(C) π/45 min 

(D) 16 min 

(E) 11 min 
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18. Uma pessoa segura uma pasta de 2kg no interior de um elevador que desce com velocidade constante igual a 2m/s. 

Ao chegar próximo ao andar térreo, o elevador reduz uniformemente sua velocidade até parar após 2s. 

Considere g=10m/s² e analise as afirmações abaixo a partir de um ponto de vista inercial: 

I – A resultante das forças sobre a pasta enquanto o elevador desce com velocidade constante é de 4N. 

II – O Impulso sofrido pela pasta até chegar no térreo foi de 4Ns verticalmente para cima. 

III – O elevador começou sua frenagem 2 metros antes de parar no térreo e submeteu seus ocupantes a uma aceleração 

de módulo igual a 0,2g. 

São corretas: 

(A) Somente a I. 

(B) Somente a II. 

(C) Somente a III.                                              

(D) II e III. 

(E) I, II e III. 
 

19. Um astrônomo amador, ao apontar seu telescópio para a lua, conseguiu observar uma imagem nítida com um 

aumento de 200 vezes. 

Sabe-se que o aumento da imagem fornecida por um telescópio é igual à razão entre a distância focal da lente objetiva 

ou do espelho principal pela distância focal da ocular utilizada. 

Se a objetiva do telescópio utilizado tem um diâmetro de 160mm e 0,625 dioptria, pode-se afirmar que 

(A) o telescópio é um refrator e a ocular utilizada tem distância focal de 4mm. 

(B) o telescópio é um refletor e a ocular utilizada tem distância focal de 4mm. 

(C) o telescópio é um refrator e a ocular utilizada tem distância focal de 8mm. 

(D) o telescópio é um refletor e a ocular utilizada tem distância focal de 8mm. 

(E) o telescópio é um refletor e a ocular utilizada tem distância focal de 8cm. 
 

20. Um marinheiro observa uma sequência de ondas periódicas no mar a partir de uma plataforma de embarque. Ao 

acompanhar uma das cristas, ele percebe que a frente de onda se propaga formando um ângulo de 45° com a linha que 

une as duas boias. 

Quando o mar está calmo, as boias ficam espaçadas por 2 metros. Quando a crista observada atingiu a segunda boia, 3 

segundos depois de ter passado pela primeira, a crista subsequente estava a, pelo menos, √2/3 m após a primeira boia. A 

partir dos dados fornecidos, a frequência associada a esse grupo de ondas está mais próxima de 

Dados: sen(45°) = cos(45°) = √2/2 

(A) 2/3 Hz 

(B) 1/2 Hz 

(C) √2/3 Hz 

(D) √2 Hz 

(E) 2 Hz 
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21. Analise as estruturas químicas abaixo:    

   

                                   

 

(A) o composto (II) tem maior ponto de ebulição do que a composto (I). 

(B) o composto (III) possui um grupamento cetona e possui fórmula molecular C5H9O. 

(C) o composto (IV) é uma cadeia heterogênea com grupamentos éter e cetona. 

(D) o composto (V) possui cadeia insaturada, com fórmula molecular C5H8, um carbono quaternário e é líquido em 

temperatura ambiente (~25 °C). 

(E) no composto (VI), o substituinte nitrila está na posição meta em relação ao grupo acila. 
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22. O tricloreto de fósforo (PCl3) é um importante produto químico industrial precursor de outros compostos de fósforo.  

Considerando sua estrutura, é possível afirmar que ele possui geometria molecular: 

(A) piramidal, ângulo entre os ligantes de 107,5° e hibridização sp3 do átomo central. 

(B) tetraédrica, ângulo entre os ligantes de 109° e hibridização sp3 do átomo central. 

(C) trigonal plana, ângulo entre os ligantes de 120° e hibridização sp2 do átomo central. 

(D) trigonal plana, ângulo entre os ligantes de 120° e hibridização sp3 do átomo central. 

(E) tetraédrica, ângulo entre os ligantes de 107,5° e hibridização sp3 do átomo central. 

 

23. Uma infinidade de eventos físico-químicos ocorre a todo instante em nosso cotidiano e, muitas vezes, nem nos damos 

conta. Os processos de troca de calor são apenas um exemplo disso: 

 

                                                     

 

A temperatura medida de um corpo reflete a sua capacidade de transferir calor. Quando dois corpos com temperaturas 

diferentes são colocados em contato, tendem a entrar em equilíbrio ________ por meio da transferência de energia do 
corpo mais ________ para o mais ________. As trocas térmicas, quando ocorrem em condição de pressão ________, são 

expressas em termos de variação de entalpia. Em reações químicas, quando DH tem sinal ________, a reação é 
endotérmica e ocorre com absorção de calor. De modo análogo, quando DH tem um valor ________, o processo é 

exotérmico e ocorre com liberação de calor para o sistema. 

Quando uma pedra de gelo é adicionada ao copo de suco em temperatura ambiente, o valor de H da fusão do gelo será 

________ e classificado com um processo ________. 

Quais termos seriam mais adequados para preencher as lacunas? 

(A) térmico, quente, frio, constante, negativo, positivo, positivo, exotérmico. 

(B) químico, quente, frio, constante, positivo, negativo, positivo, endotérmico. 

(C) térmico, quente, frio, constante, negativo, positivo, positivo, endotérmico. 

(D) químico, quente, frio, variável, negativo, positivo, positivo, exotérmico. 

(E) térmico, quente, frio, constante, positivo, negativo, positivo, endotérmico. 
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24. “Por que a chuva cai em forma de gotas e não sob a forma de cubos de chuva?” 

As gotas de chuva têm esse formato graças ao efeito de tensão superficial e de atrito com o ar. Em relação ao efeito 

químico, as substâncias que possuem valores mais altos de tensão superficial tendem a assumir um formato esférico, 

mantendo menor relação entre área e volume. Este mesmo efeito explica a imagem abaixo, justificando porque um mesmo 

volume de etanol e água, quando aplicados a uma superfície, assumem diferentes comportamentos de espalhamento. 

 

 

 

Sobre as interações intermoleculares: 

(A) as forças de atração entre as moléculas na superfície da gota são idênticas àquelas que atuam entre as moléculas na 

parte interna do líquido. 

(B) A tensão superficial ocorre como resultado das ligações de hidrogênio que são forças repulsivas entre as moléculas. 

(C) a imagem acima pode ser explicada em razão da menor tensão superficial do etanol, justificada pela quantidade de 

ligações de hidrogênio que cada molécula é capaz de estabelecer. 

(D) as ligações de hidrogênio ocorrem pela interação entre os átomos de hidrogênio de moléculas vizinhas. 

(E) as forças atrativas de Van der Waals são mais intensas do que as ligações de hidrogênio. 

 

25. Identifique as reações e faça as associações adequadas: 

 

 

(A) A-1, B-5, C-6, D-3, E-4, F-2 

(B) A-6, B-4, C-3, D-1, E-5, F-3 

(C) A-6, B-5, C-4, D-3, E-1, F-2 

(D) A-5, B-1, C-6, D-3, E-4, F-2 

(E) A-1, B-5, C-3, D-6, E-5, F-2 
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26. Em 2019 o Brasil presenciou um de seus maiores desastres naturais, situação em que aproximadamente 5000 toneladas 
de petróleo cru foram retirados das praias do nordeste, sem que, até hoje, os responsáveis ou as causas tenham sido 

tornados públicos. Episódios de derramamento de óleo em oceanos, rios e cursos d’água são extremamente nocivos à 
população aquática em razão de dois principais fatores: i) efeito físico de recobrimento, em razão da formação da película 

formada na superfície da água, dificultando os processos de troca gasosa de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico; 

ii) efeito químico, atribuído à toxicidade aguda dos compostos presentes. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/volume-de-oleo-derramado-no-nordeste-16-vezes-maior-do-que-todos-os-vazamentos-desde-2012-
4094798>. Acesso em: 04 de março de 2020. Disponível em: <https://semengo.furg.br/images/2006/36.pdf>  Acesso em: 04 de março de 2020. 

 

Considerando o efeito físico de recobrimento e como isso pode afetar a solubilidade de gases em líquidos, analise em que 

situação este tipo de acidente ambiental seria mais grave: 

(A) em locais mais quentes, pois o efeito de recobrimento afetaria ainda mais as trocas gasosas que já ocorrem em menor 

extensão em maiores temperaturas.  

(B) em locais mais frios, pois o efeito de recobrimento afetaria ainda mais as trocas gasosas que já ocorrem em menor 

extensão a baixas temperaturas. 

(C) a temperatura média do local não seria um interferente, pois, a solubilidade de gases não depende da temperatura. 

(D) em locais de menor pressão atmosférica, pois essa condição naturalmente favorece maior concentração espécies 

gasosas dissolvidas. 

(E) a pressão atmosférica local não seria um interferente, pois, a solubilidade de gases não depende da pressão. 

 

27. “Os espetáculos produzidos por fogos de artifício atraem e seduzem espectadores de todas as idades e crenças, em 
várias partes do mundo, por trás de cada um dos sons que enchem o ar e das cores que pintam o céu, há uma explicação 

científica – e muita pesquisa (...)” 

Sérgio de Paula Machado e Angelo de Cunha Pinto, A química e a arte da pirotecnia, Em: 

Química Hoje, Instituto Ciência Hoje, 2012. 

Reações de oxirredução são responsáveis pelo fornecimento de energia para os processos de excitação eletrônica, os quais 

dão origem a uma diversidade de cores. 

Nitratos, cloratos e percloratos são os agentes oxidantes mais utilizados em pirotecnia. A decomposição destes compostos 

libera o gás oxigênio, o qual fornece a condição para a combustão dos agentes redutores, enxofre e carbono. 

𝐾𝐶𝑙𝑂3 ⟶ 𝐾𝐶𝑙 + 𝑂2 

𝐶 + 𝑂2 ⟶ 𝐶𝑂2 

Durante uma comemoração, a queima de fogos de artifício gerou 100 kg de gás carbônico. Considerando o processo 

químico de preparo de fogos de artifício, qual a massa de clorato de potássio utilizada para gerar 100 kg de gás carbônico? 

(A) 279 kg. 

(B) 186 kg. 

(C) 360 kg. 

(D) 114 kg. 

(E) 408 kg. 

 

28.  Álcoois sofrem oxidação na presença de K2Cr2O7 em meio ácido gerando diferentes produtos, dependendo de sua 

estrutura. 
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Considere as seguintes afirmativas: 

I. a acetona pode ser obtida a partir da oxidação de um álcool secundário. 

II. as diferentes etapas da oxidação do metanol geram como produtos aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. 

III. após a reação de oxidação de um álcool utilizando K2Cr2O7 a solução adquire coloração verde, em razão da variação do 

número de oxidação do potássio. 

IV. A reação de oxidação é mais rápida em álcoois primários do que em secundários. 

V. não ocorre variação de coloração do meio reacional (K2Cr2O7 em meio ácido) quando o álcool é terciário. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) II e III. 

(B) I, IV e V. 

(C) II, IV e V. 

(D) I e IV. 

(E) III e V. 

 

29. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Em dezembro de 2019 um novo agente do 

coronavírus foi identificado na China, provocando a doença COVID-19. O número de pessoas infectadas e de mortes 

associadas à doença vêm aumentando e se espalhando pelo mundo. 

Em tempos de fake news, vários compartilhamentos nas redes sociais traziam a informação de que, ao contrário do indicado 

pelos órgãos de saúde, o álcool em gel não seria eficiente para destruir o agente transmissor do COVID-19. 

Segundo nota oficial do Conselho Federal de Química “O (...) etanol é um eficiente desinfetante de superfícies/objetos e 
antisséptico de pele (...) o grau alcoólico recomendado é 70% v/v, condição que propicia a desnaturação de proteínas e 
de estruturas lipídicas da membrana celular, e a consequente destruição do microrganismo (lise celular).” 

Disponível em: <http://cfq.org.br/noticia/nota-oficial-propriedades-do-alcool-gel/>. Acesso em: 05 de março de 2020. 

 

As proteínas são macromoléculas formadas por uma sequência de aminoácidos, sendo compostas por grupos polares e 

apolares. Desta forma, sua solubilidade depende das interações proteína-solvente e proteína-proteína. 

A desnaturação proteica são as alterações causadas nas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias das proteínas, 

causando modificações nas suas propriedades. Quimicamente, a desnaturação causada por solvente se dá em razão da 
modificação de solubilidade da proteína no meio, devido à diferença das constantes dielétricas entre os solventes, sendo 

este parâmetro uma medida direta da capacidade de interação soluto-solvente. 

Dados: constante dielétrica da água = 88, constante dielétrica do etanol = 24 

Considere as seguintes afirmativas: 

I) A solubilidade das proteínas em etanol é maior do que em água. 

II) A desnaturação proteica em etanol ocorre em razão da menor quantidade de ligações de hidrogênio em comparação 

com a água. 

III) Solventes polares possuem menores valores de constante dielétrica. 

IV) Solventes de maior polaridade favorecem que proteínas permaneçam em suas conformações terciárias e quaternárias, 

em razão de interações hidrofóbicas com o solvente. 

V) Em solventes orgânicos a interação proteína-solvente é predominante sobre a interação proteína- proteína, levando à 

sua precipitação. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

(A) II e V. 

(B) IV e V. 

(C) I, II e IV. 

(D) II e IV. 

(E) II, III e V. 
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30. Sensores químicos são dispositivos que permitem a coleta de dados de um sistema, correlacionando-os com outros 
parâmetros no ambiente em que estão inseridos. Apesar de não performarem como os mais modernos métodos 

instrumentais, possuem as atrativas vantagens de portabilidade, facilidade de automação, possibilidade de miniaturização 

e baixo custo. 

Dentre os sensores químicos, os amperométricos são bastante pesquisados e aplicados comercialmente para a detecção 

de diversos tipos de analitos. Estes dispositivos são desenvolvidos com materiais eletroativos (sofrem reações redox a partir 
de estímulos elétricos) capazes de reagir com o analito de interesse. A reação é monitorada, sendo registrada uma resposta 

de corrente elétrica diretamente proporcional à concentração do analito de interesse na amostra. 

Denise Lowinsohn e Mauro Bertotti, Sensores eletroquímicos: considerações sobre mecanismos de funcionamento e aplicações no monitoramento de espécies 

químicas em ambientes microscópicos, Quim. Nova, vol. 29. No 6, 1318-13,25, 2006. 

João é um estudante de Química e seu trabalho envolve determinar níveis do hormônio estradiol em rios que atravessam 

a sua cidade. Para isso ele desenvolveu um sensor amperométrico que responde às variações de concentração conforme 
o gráfico apresentado e possui equação de reta igual a 𝑦 = 2,0 + 3,0𝑥. 

 

 

 

Em um dia de coleta de amostras, João coletou alíquotas de água em diferentes pontos de um rio. Para análise, ele usou 
uma alíquota de 10 mL da água do rio diluída em 100 mL de água destilada e desta diluição foram retirados 20 mL para a 

medida com o sensor, sendo fornecido um sinal de corrente elétrica igual a 6,0 A. Qual a concentração do analito na 

alíquota inicial? 

(A) 1,5 mol L-1. 

(B) 1,3 mol L-1. 

(C) 13,0 mol L-1. 

(D) 1,3 mol L-1. 

(E) 13,0 mol L-1. 
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31.  O sistema endócrino atua em conjunto com o sistema nervoso na regulação das funções corporais, contribuindo para 

a homeostase do organismo.  

Faça a correta associação entre os hormônios relacionados e suas respectivas funções. 

Coluna A 

1) ADH 

2) Peptídeo natriurético 

3) Paratormônio 

4) Calcitonina 

5) T4 

Coluna B 

(_) Redução dos níveis de cálcio no sangue. 

(_) Regulação do metabolismo.  

(_) Aumento dos níveis de cálcio no sangue. 

(_) Aumento da reabsorção de água.  

(_) Aumento da excreção de sódio e água.  

A sequência correta encontra-se na alternativa: 

(A) 1, 2, 3, 4 e 5. 

(B) 3, 5, 4, 1 e 2. 

(C) 4, 5, 3, 1 e 2. 

(D) 3, 5, 4, 2 e 1.  

(E) 5, 4, 3, 2 e 1. 

 

32.  Maria tem sangue tipo B+ e visão normal. Ela se casou com José, que tem sangue tipo AB- e é daltônico, e com ele 

teve uma menina daltônica com sangue tipo A-. Agora que engravidou pela segunda vez, qual a probabilidade de gerar 

uma segunda menina daltônica com sangue tipo A-?   

(A)   
1

4
 

(B)   
1

8
 

(C)   
1

16
 

(D)   
1

32
 

(E)   
1

64
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33. Análises moleculares de seis espécies diferentes de plantas, identificadas como 1, 2, 3, 4, 5 e 6, permitiram que se 

tirassem as seguintes conclusões:   

 

I) 1, 2, e 3 pertencem à mesma família, mas apenas 1 e 2 são do mesmo gênero. 

II) 4 e 5 pertencem ao mesmo gênero. 

III) 6 pertence a uma família diferente da família de 1, 2 e 3 e de 4 e 5.  

IV) todas as espécies pertencem à mesma ordem.  

 

O cladograma que apresenta corretamente as relações estabelecidas entre as seis espécies é: 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  
 

(D)  

 

(E)  
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34. A criptorquidia é a condição que determina a retenção dos testículos na cavidade abdominal, podendo acarretar a 
esterilidade do homem caso não seja revertida. Porém, se apenas um testículo ficar permanentemente retido, o outro 

permanece funcional e ativo. 

Os testículos estão relacionados  

(A) ao armazenamento e secreção do fluido seminal, que, junto com os espermatozoides, constitui o sêmen. 

(B) à produção do hormônio FSH, que promove a maturação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos. 

(C) à produção dos gametas masculinos por meio da espermatogênese. 

(D) com a formação da barreira hematoencefálica, que impede que alguns compostos tóxicos prejudiquem a 

espermatogênese. 

(E) à produção de testosterona, atuando como a principal glândula exócrina masculina. 

 

35. Aves formam um grupo-irmão de crocodilos porque compartilham um série de características. Ao mesmo tempo, 

possuem atributos exclusivos que permitiram ao grupo a adaptação para o voo.   

 

 
Fonte: Shutterstock. 

 

A única alternativa que não apresenta um atributo diretamente relacionado ao voo é: 

(A) Presença de ossos pneumáticos. 

(B) Ausência de bexiga urinária. 

(C) Presença de quilha. 

(D) Ausência de dentes. 

(E) Acuidade visual.  

 

36. Dentre os anelídeos, podemos reconhecer animais que apresentam clitelo e outros nos quais a estrutura está ausente. 

Acerca dessa estrutura, é correto afirmar que 

(A) o clitelo permite a identificação dos animais clitelados, caracterizados pelos oligoquetos e poliquetos. 

(B) o clitelo participa da reprodução sexuada dos anelídeos. 

(C) as sanguessugas são as únicas representantes do filo Annelida que não possuem clitelo. 

(D) a principal função do clitelo relaciona-se com a contração muscular na locomoção das minhocas. 

(E) o clitelo armazena os pigmentos respiratórios dissolvidos no plasma dos anelídeos.  
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37. Ácidos nucleicos, como DNA e RNA, são macromoléculas que tem nucleotídeos como suas unidades monoméricas. A 

esse respeito, assinale a alternativa correta. 

(A) As ligações fosfodiéster estão presentes apenas no DNA, que é uma molécula de dupla fita.  

(B) A estrutura helicoidal do DNA é dada pela união de bases nitrogenadas complementares: adenina e timina se ligam 

por três ligações de hidrogênio, enquanto guanina e citosina se ligam por duas delas. 

(C) O processo de transcrição do RNA é semiconservativo.  

(D) A polimerização da cadeia de ácido nucleico ocorre pela ligação do grupo fosfato do nucleotídeo que será adicionado 

ao carbono 3’ da pentose.  

(E) A diferença entre as pentoses dos nucleotídeos que formam o DNA e o RNA é a presença de um grupo hidroxila a mais 

no açúcar que compõe o DNA. 

 

38. A palavra “verme” é comumente usada para nomear os diversos animais de corpo mole, comprido e fino. São muito 

os exemplos de vermes parasitas dos seres humanos, e as doenças causadas por eles são favorecidas por condições 
precárias de saneamento básico e de moradia. A figura do Jeca Tatu, personagem idealizado por Monteiro Lobato, é um 

dos grandes exemplos da literatura quando se pensa nessas verminoses, representando um camponês brasileiro magro, 

pálido e fraco, vítima de ancilostomose. 

A respeito da doença apresentada por Jeca Tatu, é incorreto afirmar que 

(A) é causada pelo nematódeo Necator americanus e conhecida popularmente por amarelão. 

(B) sua contração se dá por ingestão de água e alimentos contaminados. 

(C) as formas adultas do parasita se fixam no intestino delgado, nutrindo-se de sangue do hospedeiro e causando anemia. 

(D) o tratamento depende da ingestão de vermífugos. 

(E) a utilização de calçados é uma medida profilática contra a doença. 

 

39. Observe as estruturas apontadas na figura abaixo. 

 
Fonte: Shutterstock. 

 

 

É correto o que se afirma em: 

 O conjunto composto pela estrutura apontada em 2 é chamado de corola. 

 A nervura presente na estrutura 4 é típica de monocotiledônea.  

 A estrutura 3 recebe o nome de espinhos ou acúleos.  

 A corola tem função de atrair polinizadores. 

 O cálice, composto pelo conjunto das estruturas 1, tem função de proteção dos órgãos reprodutivos. 
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40. Na tabela a seguir, estão representadas as porcentagens de variação de três parâmetros de um ecossistema em 

sucessão biológica.  

 
 

A partir da leitura da tabela e de seus conhecimentos, é possível inferir que 

(A) a produção primária líquida no clímax é maior que 1. 

(B) a diversidade de espécies deve se igualar a uma curva normal durante o processo de sucessão. 

(C) a partir do 30º dia, o ecossistema alcança o seu clímax. 

(D) embora a produção primária bruta varie, a produção primária líquida é constante durante a sucessão. 

(E) a partir do 70º dia, o ecossistema alcança o seu clímax.  

 

41. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em 

torno dessa estrela dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação e a sua principal consequência é a mudança 
das estações do ano. Se a Terra não se inclinasse em seu eixo, não existiria primavera, verão, outono e inverno. Cada dia 

teria 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. E como o eixo do nosso planeta forma um ângulo com seu plano orbital, 

existem dias longos e dias curtos. 

Estações do ano. Fiocruz. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/estacoes-ano.htm>. Acesso em 09 de mar. de 2020. 

Com base no excerto, quando ocorre o equinócio? 

(A) Quando a luz solar incide perpendicularmente no Trópico de Câncer. 

(B) Quando a luz solar incide perpendicularmente no Trópico de Capricórnio. 

(C) Quando o raio solar incide perpendicularmente na Linha do Equador. 

(D) Quando é outono no Hemisfério Norte e verão no Hemisfério Sul. 

(E) Quando é primavera no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul. 

 

42. A técnica de obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra, sem que haja 

contato físico com o mesmo. As informações podem ser obtidas através de radiação eletromagnética, gerada por fontes 
naturais (sensor passivo), como o Sol, ou por fontes artificiais (sensor ativo), como o radar. São apresentadas na forma de 

imagens, sendo mais utilizadas, atualmente, aquelas captadas por sensores ópticos orbitais localizados em satélites. Os 
satélites, girando numa órbita em torno da Terra, levam consigo um sensor capaz de emitir e/ou receber a energia 

eletromagnética refletida da Terra. As imagens orbitais possibilitam muitas aplicações, como o mapeamento e a atualização 

de dados cartográficos e temáticos, a produção de dados meteorológicos e a avaliação de impactos ambientais. 

O que é cartografia. IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia.html>. Acesso em 09 de mar. de 2020. 

O texto diz respeito ao(à)? 

(A) Sistema de Posicionamento Global. 

(B) Azimute. 

(C) Coordenada geográfica. 

(D) Sistema de Informação Espacial. 

(E) Sensoriamento remoto. 
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43. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) As formas dos países são mantidas, porém, as distâncias e as áreas são deformadas (projeção conforme). 

(B) Os meridianos e os paralelos se cruzam, formando ângulos de 90º (projeção cilíndrica). 

(C) Foi criada na época da Expansão Marítima Europeia. 

(D) Como a Europa se encontra em média latitude, nessa projeção, ela fica maior do que realmente é. Assim sendo, 

podemos concluir que houve a intenção de deixar esse continente em destaque (Eurocentrismo). 

(E) Essa projeção é conhecida como Projeção de Peters. 

 

44. Analise a figura abaixo e marque a alternativa equivocada. 

 

(A) A Estratosfera concentra gás ozônio que é responsável por barrar (filtrar) a radiação ultravioleta (emitida pelo Sol) tipo 

B (UV-B). 

(B) A camada de ozônio (Ozonosfera) está entre, aproximadamente, 20 e 35 km de altitude a partir da superfície terrestre. 

(C) Na década de 1980, descobriu-se uma queda acentuada de ozônio no Ártico, fenômeno conhecido como “buraco da 

camada de ozônio”. 

(D) Caças das forças aéreas e balões que auxiliam na previsão do tempo podem chegar na Estratosfera. 

(E) Quando o Cloro Flúor Carbono (CFC) é atingido pelo raio ultravioleta, ele se desintegra e libera cloro. O cloro reage 

com o ozônio sendo transformado em oxigênio, isto é, destruindo o O3. 
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45. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa errada. 

 

(A) O ar circula graças às diferenças de pressão atmosférica. 

(B) Os ventos se deslocam das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. 

(C) Os anticiclonais são dispersores de ar, dificultando a formação de nuvens carregadas em função do movimento 

subsidente do ar. 

(D) Os ciclonais são convergentes, favorecendo a formação de nuvens carregas por causa do movimento ascendente do 

ar. 

(E) As áreas de alta pressão favorece a formação de nuvens e de ondas. 

 

46. As 3 primeiras revoluções industriais trouxeram a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a 
tecnologia da informação, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o cerne do 

desenvolvimento econômico. A Quarta Revolução Industrial, que terá um impacto mais profundo e exponencial, se 

caracteriza, por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. 

Agenda Brasileira para a Indústria 4.0. Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Disponível em: <http://www.industria40.gov.br/>. Acesso em 09 de mar. de 2020. 

No que tange à Indústria 4.0, podemos afirmar: 

(A) A Indústria 4.0 iniciou-se no final do século XX. 

(B) A energia nuclear é um dos grandes destaques da Indústria 4.0. 

(C) A inteligência artificial, a eletricidade, a biotecnologia e a internet das coisas são elementos que se destacam da IV 

Revolução Industrial. 

(D) Os veículos autônomos, a impressão em 3D, a ciência dos materiais e a nanotecnologia fazem parte da Indústria 4.0. 

(E) A Quarta Revolução Industrial emprega, especialmente, a mão de obra qualificada. 

 

47. Os tigres asiáticos que lideraram a expansão industrial mundial nos anos 80 mantiveram taxas de crescimento do 

produto industrial acima da média do grupo dos países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, os chamados tigres de 
segunda geração (Indonésia, Tailândia, Filipinas e Malásia) apresentaram um desempenho superior aos de primeira geração 

(Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong). 

BONELLI, R; GONÇALVES, R. Padrões de Desenvolvimento. IPEA. Maio de 1999. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2616/1/td_0645.pdf>. 
Acesso em 09 de mar. de 2020. 

Em relação aos Tigres Asiáticos de Primeira Geração, podemos afirmar, exceto: 

(A) Os Tigres Asiáticos de Primeira Geração se inspiraram no “Milagre Japonês”. 

(B) Receberam investimentos dos Estados Unidos por meio do Plano Marshall. Na verdade, essa foi uma tática 

estadunidense para impedir o avanço socialista no Sudeste Asiático. 

(C) Os Choques do Petróleo e os altos salários da mão de obra altamente qualificada forçaram o Japão e os EUA a 

transferirem algumas fábricas para esses países. 

(D) Inicialmente, a mão de obra era barata, com elevada jornada de trabalho, salário baixo e disciplinada. Atualmente, ela 

é altamente qualificada. 

(E) Procuravam não importar produtos industrializados para motivar a produção interna e aumentar a poupança. 
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48. As Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) são definidas como regiões administrativas que abrangem diferentes 
unidades da federação. Esses recortes são criados por legislação específica, na qual as unidades da federação que as 

compõem são elencadas, além de definir a estrutura de funcionamento e os interesses das unidades político-administrativas 
participantes. No caso das RIDEs, a competência de criá-las é da União, com base nos artigos 21, inciso IX; 43 e 48, inciso 

IV, da Constituição Federal. 

Regiões Integradas de Desenvolvimento. IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/divisao-regional/18354-regioes-
metropolitanas-aglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.html?=&t=o-que-e>. Acesso em 09 de mar. de 2020. 

Quais RIDEs foram criadas no Brasil? 

(A) Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Administrativa Integrada de 

Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro e Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina. 

(B) Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Administrativa Integrada de 

Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro e Região Integrada de Desenvolvimento do Meio Norte. 

(C) Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, Região Integrada de 

Desenvolvimento da Grande Teresina e Região Integrada de Desenvolvimento do Meio Norte. 

(D) Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Administrativa Integrada de 

Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro e Região Integrada de Desenvolvimento do Agreste. 

(E) Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, Região Integrada de 

Desenvolvimento da Grande Teresina e Região Integrada de Desenvolvimento do Agreste. 

 

49. Brain drain is defined as the migration of health personnel in search of the better standard of living and quality of life, 

higher salaries, access to advanced technology and more stable political conditions in different places worldwide. This 
migration of health professionals for better opportunities, both within countries and across international borders, is of 

growing concern worldwide because of its impact on health systems in developing countries. 

DODANI, S.; LaPorte, R. E. Brain drain from developing countries: how can brain drain be converted into wisdom gain? Journal of the Royal Society of Medicine. Disponível 
em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1275994/>. Acesso em 09 de mar. de 2020. 

O excerto diz respeito ao(à): 

(A) Migração forçada. 

(B) Refugiados. 
(C) Migração Sul-Sul. 

(D) Fuga de Cérebros. 

(E) Mão de obra altamente qualificada. 

 

50. Em 1961, foi criado(a) o(a) __________ que visa assegurar o abastecimento de alimentos, valorizar os recursos 
naturais, criar de um mercado único para os produtos circularem livremente, dar preferência aos produtos produzidos 

dentro do próprio continente, tarifar os produtos importados, subsidiar (financiar) as exportações para garantir a venda 

dos excedentes, entre outras medidas. 

A expressão que completa corretamente a lacuna é: 

(A) Política Agrícola Comum (PAC). 

(B) Kolkoze. 

(C) Solvkoze. 

(D) Moshav. 

(E) Kibutz. 

 

 

 

 

 

 

 

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


3º Provão de Bolsas – Estratégia Vestibulares – 15/03/2020 

 

51. Um dos primeiros “códigos jurídicos” escritos de que temos conhecimento é o Código de Hamurabi. Ele está inscrito 
em um monólito. São 281 artigos escritos em letra cuneiforme. Os artigos tratam sobre diversas áreas da vida social: 

trabalho, família, comércio, propriedade, entre outros. Ele é muito conhecido pelo seu sistema de penalidades baseado no 

princípio da retaliação, ou, em latim, lex talionis. 

LOPES, Alessandra. Estratégia Vestibulares, v.1, p. 29 

A aplicação do Código de Hamurabi, mais conhecida como a lei do “olho por olho e dente por dente” dependia de alguns 

critérios, entre eles: 

(A) Do grupo social ao qual o infrator pertencia. 

(B) Da renda arrecada ao longo de um período pela vítima 

(C) Da origem étnica a qual o infrator e sua família pertenciam. 

(D) Do sexo e da idade do infrator. 

(E) Da religião das vítimas e infratores. 

 

52. “Deliberamos [Constantino Augusto e Licínio Augusto] conceder aos cristãos e a quem quer que seja, a liberdade de 

praticar a religião de sua preferência a fim de que a Divindade que nos céus reside venha a ser favorável e propícia para 
nós e para todos os nossos súditos. Parece-nos ser medida boa, razoável, não recusar a nenhum de nossos súditos, seja 

ele cristão ou adepto de qualquer outro culto, o direito de seguir a religião que melhor lhe convenha. Assim sendo, a 
Divindade que cada um reverenciar a seu modo, livremente, poderá também estender a nós sua benevolência e seus 

habituais favores.” 

Declaração do Imperador Romano Constantino, 313 d.C.  

Levando em consideração o período histórico em que foi escrito e o conteúdo da declaração do Imperador, podemos inferir 

que se trata,  

(A) Da legitimação de culto aos cristãos, por meio do Édito da Tessalônica. 

(B) Do movimento iconoclasta que garantia liberdade de culto aos cristãos, no Império Bizantino. 

(C) Da política de tolerância da Igreja Católica em relação aos outros agrupamentos religiosos da Idade Média. 

(D) Da elaboração de leis romanas de restrição religiosa. 

(E) De uma declaração sobre a liberdade de culto aos cristãos, definida por meio do Édito de Milão. 

 

53. A Igreja marcou presença na formação das mentalidades do medievo. Nesse sentido, o conhecimento do mundo, dos 

grupos sociais, de si mesmo e de toda organização social seguia princípios da ordenação divina. 

A presença desse princípio religioso manifestou-se: 

(A) No ensino , que priorizava o desenvolvimento da educação popular sem restrição ao livre pensar. 

(B) Na estruturação da sociedade de ordens, composta por cleros, cavaleiros e servos. 

(C) Na economia, permitindo a prática da usura. 

(D) Na formulação de uma noção de política na qual o poder religioso deveria ficar submetido ao poder dos reis. 

(E) Na concepção filosófica baseada na razão e na experiência material.  
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54. - O governo convocou voluntárias de 18 a 36 anos que fossem solteiras, viúvas ou separadas e que tivessem diploma 
de enfermeira. Pioneiras, todas passaram por cursos de saúde, instrução militar e treinamento físico antes do embarque. 

“Elas foram mulheres que romperam com o padrão da época, um padrão que era ser casada e protegida no lar. As 
enfermeiras escolheram trabalhar, viver fora de casa, em outro país, conviviam com homens. Foram extremamente ousadas 

nessa trajetória”, diz Margarida Rocha Bernardes [professora da Escola Superior de Guerra]. 

Folha Mulher, 8 de Março de 2020. 

Levando em consideração a participação do Brasil na 2ª. Guerra Mundial, o texto ressalta que: 

(A) Foi ampla a participa ção das mulheres na 2ª. Guerra Mundial, de modo que realizaram várias atividades. 

(B) O Brasil discriminou as mulheres ao não convocá-las obrigatoriamente para a Guerra. 

(C) O Brasil, participou da 2ª. Guerra Mundial apenas enviando enfermeiras e ajuda médica. 

(D) Houve um protagonismo das mulheres enfermeiras ao se voluntariar para a Guerra e, com isso, quebrar vários 

estereótipos culturais da época. 

(E) A participação das mulheres foi um fracasso, por isso, Vargas as dispensou quando voltaram para o Brasil. 

 

55. A Guerra Fria, pós II Guerra Mundial, foi palco de uma série de conflitos e guerras entre as superpotências e suas 

respectivas aliadas. Em 1955, ocorreu a Conferência de Bandung, que tinha por objetivo: 

(A) Garantir unidade e apoio internacional para a descolonização de países do Continente Africano. 

(B) Gerar comoção internacional em relação às guerras civis, em curso na Ásia e na África, nos processos de 

descolonização. 

(C) Buscar uma alternativa à bipolarização Estados Unidos X União Soviética, de modo a constituir um campo dos “países 

não-alinhados”; 

(D) Fazer uma preparação prévia para os acordos de pacificação no Oriente Médio entre Palestina e Israel. 

(E) Garantir apoio internacional à Indepêndência da Argélia em relação à França, que resistia militarmente. 

 
56. Criaram-se importantes escolas de medicina em Damasco, Bagdá e Cairo. O Cânone da medicina, do médico e filósofo 

persa do século XI Avicena, tornou-se o principal texto dessa área por mais de quinhentos anos [...]. Em Córdoba, os 

cirurgiões da cidade realizavam na mesquita operações de catarata com sucesso, utilizando instrumentos feitos de ossos 

de peixe afiados.   

LYONS, Jonathan. A casa da sabedoria: como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 117. 

Sobre a civilização do Islã durante o Medievo, assinale a alternativa correta: 

(A) Os avanços científicos foram decorrentes do processo de laicização do conhecimento verificado nos territórios 

islamizados, a partir da formação de centros de estudos. 

(B) O desenvolvimento dos estudos médicos contrariava os preceitos do Islã, na medida em que as moléstias eram 

consideradas incontornáveis manifestações da cólera divina. 

(C) A consolidação de saberes e práticas médicas no mundo do Islã se deu a partir do contato dos muçulmanos em Córdoba 

com a medicina cristã desenvolvida pelos europeus. 

(D) As transformações da ciência islâmica permitiram avanços nos domínios muçulmanos, mas não foram assimilados pelos 

territórios cristãos.  

(E) O apreço do Islã pelo conhecimento do mundo natural contribuiu para avanços em diversos campos, tais como a 

geografia, a astronomia, a medicina e a matemática.   
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57. “Na verdade, a hoje aparentemente insuspeita camélia, fosse natural ou artificial, era um dos símbolos mais poderosos 
do movimento abolicionista. A flor servia, inclusive, como uma espécie de código através do qual os abolicionistas podiam 

ser identificados, principalmente quando empenhados em ações mais perigosas, ou ilegais, como o apoiamento de fugas 
e a obtenção de esconderijo para os fugitivos. Um escravo de São Paulo, por exemplo, que viesse parar no Rio de Janeiro, 

podia identificar imediatamente os seus possíveis aliados, já na plataforma de desembarque da Estação D. Pedro II, 

simplesmente pelo uso de uma dessas flores ao peito, do lado do coração.” 

SILVA, Eduardo. As camélias do Leblon e a abolição da escravatura. Disponível em: < http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/o-

z/FCRB_EduardoSilva_Camelias_Leblon_abolicao_escravatura.pdf>. Acesso em: 08 mar. 2020.  

Ao descrever o papel simbólico da camélia no Brasil da segunda metade do século XIX, o trecho 

(A) destaca a existência de redes de solidariedade no interior do abolicionismo, traço que possibilitou ao movimento o 

desenvolvimento de formas diversas de atuação. 

(B) evidencia o papel da flor como marcador social no período, sendo utilizado para distinguir escravizados e libertos a 

partir do crescimento do movimento abolicionista. 

(C) limita a atuação do movimento abolicionista aos espaços fechados e de circulação exclusiva de membros da elite, tais 

como teatros, conferências públicas e peças de teatro. 

(D) referenda o caráter apático da sociedade brasileira no Império, o que contribuiu para que a Abolição da escravidão 

fosse uma obra da Coroa e das pressões do Partido Liberal. 

(E) evidencia o crescimento do número de quilombos e de fugas de escravizados no período, o que contribuiu para que 

crescesse na esfera pública o temor pelo “hatianismo”. 

 

58. Leia a charge a seguir, publicada pelo jornal Correio da Manhã no início de 1964: 

 

Augusto Bandeira. Correio da Manhã, 26.01.64, p.6.  

 

Na caricatura de Augusto Bandeira, Carlos Lacerda é representado como o imperador romano Nero, que coloca fogo na 
cidade, ou seja, no espaço público, na política, e aprecia calmamente o cenário. Com base nas informações fornecidas, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Ao equiparar Lacerda a um imperador romano, a charge chama a atenção para o caráter tirânico de seu governo no 

Estado da Guanabara. 

(B) A representação do jornalista como um incendiário evidencia a visão do chargista sobre o seu papel no agravamento 

da crise política nacional. 

(C) Ao retratar o espaço público em chamas, a caricatura questiona a capacidade de gestão de Lacerda, que se encontrava 

à frente da Guanabara. 

(D) A serenidade transparecida pelo personagem da charge busca refletir seu alheamento da crise política vivenciada no 

país na década de 1960. 

(E) A indicação de Lacerda como um ser espectral, a charge sugere o fim da influência política do personagem diante da 

destruição da cena pública. 

 

 

 

 

https://www.estrategiavestibulares.com.br/
https://www.estrategiavestibulares.com.br/
https://www.estrategiavestibulares.com.br/
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/o-z/FCRB_EduardoSilva_Camelias_Leblon_abolicao_escravatura.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/o-z/FCRB_EduardoSilva_Camelias_Leblon_abolicao_escravatura.pdf


3º Provão de Bolsas – Estratégia Vestibulares – 15/03/2020 

 

Leia o texto para responder às questões 59 e 60. 

A ação policial da ditadura foi rotineiramente defendida como resposta adequada e necessária à ameaça 
terrorista. O general Ernesto Geisel, num depoimento aos historiadores Maria Celina d’Araujo e Celso Castro, 
desenvolveu esse raciocínio justificativo: “Era essencial reprimir. Não posso discutir o método de repressão, se foi 
adequado, se foi o melhor que se podia adotar. O fato é que a subversão acabou”. Esse raciocínio ampara-se na 
exacerbação da ameaça. Tratando-a como algo excepcional, justifica a excepcionalidade da reação.  

No caso brasileiro, faltou ao surto terrorista a dimensão que lhe foi atribuída. Só no segundo semestre de 1970 
explodiram 140 bombas nos Estados Unidos, número superior, de longe, a todas as explosões ocorridas no Brasil. Em 
1971, na Irlanda, detonaram-se mais de mil bombas, e as forças de segurança perderam 59 homens em combate. 
Em nenhum dos dois países a tortura foi transformada em política de Estado. Essa argumentação confunde o método 
com resultado. Apresenta o desfecho (o fim do terrorismo) como justificativa do meio que o regime não explicitava (a 
tortura). Arma um silogismo: é preciso acabar com o terrorismo, a tortura acabou com o terrorismo, logo, fez-se o que 
era preciso. 

GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. 2ª ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 20. 

 

59. Em relação aos métodos de repressão aplicados durante o regime militar, o texto  

(A) justifica a utilização da tortura, levando em conta sua eficácia na eliminação das ações terroristas da oposição armada. 

(B) questiona a efetividade da tortura no combate à esquerda armada, tendo em vista a continuidade de suas atividades 

até os anos finais do regime. 

(C) julga exacerbada a ação dos agentes do regime, mas considerou necessária a utilização de meios rígidos para combater 

os adversários da ordem implementada. 

(D) aponta incongruências no discurso oficial das autoridades ligadas ao regime, afinal parte do extermínio da oposição 

para justificar o emprego da tortura pelo Estado.  

(E) estabelece paralelos entre Brasil, Estados Unidos e Irlanda, chamando a atenção para a incapacidade dos últimos de 

conter a violência praticada pela oposição. 

 

60. A respeito das relações entre Geisel e o emprego da tortura, é correto afirmar:  

(A) Em seu discurso, tenta se afastar das arbitrariedades cometidas, ainda que as reconheça como necessárias para a 

contenção dos inimigos do regime. 

(B) Seu governo foi marcado pelo início da abertura política, o que fez cessar o fim da prática de tortura e das repressões 

a partir de 1979. 

(C) Apesar do anúncio de afrouxamento do regime, manteve em vigor os atos institucionais baixados pelo regime nos 

governos anteriores. 

(D) Seu governo foi marcado pelo desmonte do aparato repressivo e a tolerância ao crescimento das oposições 

democráticas lideradas pelo MDB. 

(E) A tolerância da sociedade civil às arbitrariedades do regime foi mantida diante da continuidade do “milagre” econômico 

iniciado pelo governo Geisel.  

 

Leia os textos para responder às questões 61 e 62 

 

Girls Just Want To Have Fun 

I come home in the morning light 
My mother says, "When you gonna live your life right?" 
Oh mother dear we're not the fortunate ones 
And girls, they wanna have fun 
Oh girls just want to have fun 

 
Girls Just Want to Have Fun is a song written and first recorded in 1979 by American musician Robert 

Hazard. It is better known as a single by American singer Cyndi Lauper, whose version was released in 1983. 
 

Adaptado de https://en.wikipedia.org/wiki/Girls_Just_Want_to_Have_Fun 
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61. No trecho "Oh mother dear we're not the fortunate ones", o termo ones desempenha uma função específica. A frase 

em que one exerce o mesmo papel é: 

(A) One thing I find interesting is the way people communicate online. 

(B) That's my number one movie of all times! 

(C) I prefer that pink one. 

(D) I need to eat one apple. 

(E) More than one hundred people showed up there. 

 

62. Gonna and wanna, used in the lyrics above, are words that are originated from a specific word formation process. The 

sentence that contains an expression in Portuguese that is originated from a similar process is 

(A) Não quero sair, tá ligado? 

(B) Olha o que eu trouxe procê! 

(C) A festa ontem bombou. 

(D) Fui ao otorrino hoje. 

(E) Cê viu o que aconteceu? 

 

Leia os textos para responder às questões de 63 a 66 

 
Girls Just Wanna Have Fun(damental) Human Rights 
 
As much as I want to celebrate equality, many women have to struggle for this each day. The iconic line from 

Cyndi Lauper's song 'Girls Just Wanna Have Fun' has now turned into 'Girls Just Wanna Have Fun(damental) Human 
Rights' because every woman wants to be treated equally. 

As of 2014, 143 out of 195 countries legally guarantee equality between men and women. I wish I could say 
that gender equality, or any equality, enforced by the law translates into equality in the minds of people. Deeply rooted 
problems preventing true parity have been promoted by patriarchy for years, passed on from one generation to another 
disguised as 'tradition.' 

In my country, Russia, it is almost accepted to hate feminism. Russia is not alone in its patriarchal culture, with 
its dangerous consequences. In Pakistan, a woman who supported women's empowerment was murdered. Sadly, 
cases like this occurs around the world despite laws that guarantee equality. 

Laws to protect women may not be effective, at least not immediately. Why is this the case? The answer is 
obvious yet ambiguous: it's about an evolution in mentality. A transformational change starts by educating people and 
changing long accepted values, and we must be diligent in creating sustainable solutions on how to implement equality 
for women worldwide. The world is evolving, but change takes time. 

 
Adaptado de https://www.huffingtonpost.ca/girls-twenty/fundamental-human-

rights_b_8521746.html 

63. De acordo com o texto, a frase "Girls just wanna have fun", da música de Cindy Lauper, 

(A) desrespeita a causa feminista e a luta por igualdade. 

(B) deve ser usada para celebrar a igualdade já conquistada pelas mulheres. 

(C) teve impacto insignificante quando lançada. 

(D) é um símbolo do patriarcado. 

(E) foi adaptada para explicitar a luta feminina por igualdade. 

 

64. No trecho "The answer is obvious yet ambiguous" (4º parágrafo), o termo yet 

(A) introduz uma conclusão. 

(B) explicita uma causa. 

(C) estabelece alternância. 

(D) indica uma consequência. 

(E) faz uma ressalva. 
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65. Sobre a igualdade de gênero, para a autora 

(A) a igualdade imposta pela lei reflete na mentalidade das pessoas. 

(B) alguns problemas enraizados não representam desigualdade, mas, sim a tradição do lugar. 

(C) as leis implementam a igualdade eficazmente. 

(D) uma mudança transformacional exige evolução na mentalidade. 

(E) a Rússia representa o pior caso mundial de cultura do patriarcado. 

 

66. O trecho "Deeply rooted problems preventing true parity have been promoted by patriarchy for years" (2º parágrafo) 

poderia ser reescrito, sem alteração do sentido, da seguinte forma: 

(A) Patriarchy has promoted deeply rooted problems preventing true parity for years. 

(B) Patriarchy has been promoting deeply rooted problems preventing true parity for years. 

(C) Patriarchy have promoted deeply rooted problems preventing true parity for years. 

(D) Patriarchy promoted deeply rooted problems preventing true parity for years. 

(E) Patriarchy had promoted deeply rooted problems preventing true parity for years. 

 

Leia o cartum para responder às questões 67 e 68 

 

                                      

                                                                                                                           Adaptado de https://www.instagram.com/xibang/?hl=pt-br 

 

67. Can possui diversos usos em Inglês. A mensagem transmitida pelo cartum explora o uso de can com sentido de 

(A) verdade generalizada 

(B) permissão 

(C) capacidade 

(D) pedido 

(E) previsão 

 

68. O cartum faz um trocadilho com a palavra pelicano em Inglês e o modal verbal can. A mensagem "be a pelican-not a 

pelican't" evoca uma imagem de 

(A) pessimismo 

(B) negação 

(C) conformismo 

(D) resiliência 

(E) satisfação 
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Leia o meme e o cartum para responder às questões 69 e 70. 

                                                                 

                                                                                                                            Adaptado de https://www.lingq.com/blog/2019/02/08/english-language-memes/ 

 

                                                                                                                      Adaptado de https://www.neatorama.com/neatopicto/2014/09/10/Help-A-Thief/ 

 

69.  De acordo com a análise da primeira figura,  

(A) a falta da vírgula traz um sentido macabro para a frase. 

(B) o uso de vírgulas é sempre obrigatório. 

(C) quem não usa vírgulas é psicopata. 

(D) o uso da vírgula na frase é facultativo, pois o sentido permanece o mesmo. 

(E) independentemente do sentido pretendido, a falta da vírgula na frase configura erro. 

 

70. It is correct to conclude from a combined analysis of the meme and the cartoon that 

(A) it's not possible to understand when and when not to use commas. 

(B) commas can make clear if a word or expression refers to a verb or not. 

(C) a comma should not separate a subject from its verb. 

(D) in both cases, the correct sentence meaning doesn't depend on a comma. 

(E) commas just signify pauses in a sentence. 
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71. Em 1968, os franceses tinham estado entre aqueles que, no fundo, mais haviam lutado (três semanas de greve geral 
com ocupação de fábricas), alegando que não queriam mais “perder a vida para ganhá-la”. Eles queriam uma tarefa que 

tivesse sentido, na qual pudessem se reconhecer e serem reconhecidos pela qualidade de seu compromisso e de sua 

contribuição. “Metro, trabalho, dormir... Basta”, era possível ler então nos cartazes.  

Nem mais um dia de trabalho. Daniele Linhart. Le Monde Diplomatique Brasil. Jan. 2020, p. 05. 
 

O texto acima faz referência ao movimento do Maio de 1968, na França, no qual trabalhadores se mobilizaram com 

estudantes. A partir dos seus conhecimentos sobre sociologia do trabalho e das informações trazidas pelo texto, podemos 

inferir que os trabalhadores franceses: 

(A) Tinham uma visão utópica sobre o trabalho, dado que essa atividade não pode ter outro sentido que não o acúmulo 

de riqueza. 

(B) Anteciparam o modo pós toyotista de ver o trabalho como instância de realização pessoal e desenvolvimento das 

criatividades. 

(C) Se referiam a uma série de práticas de gerenciamento baseadas em metas de produtividade, horários flexíveis, jornadas 

temporárias, flexibilização de contratos de trabalho. 

(D) Lutaram contra o regime de trabalho fordista-taylorista que resultava na alienação do trabalhador. 

(E) Lutavam contra a ansiedade gerada fruto das reformas do Estado, como a reforma da previdência. 

 

72. “Assim, a revolução tecnológica foi recebida por muitos com ceticismo e descrença. A sociologia, que já havia promovido 

teorias críticas em relação à ação dos meios de comunicação na sociedade, fez surgir um pensamento bastante radical 
contra a desumanização promovida pelas mídias digitais. Os argumentos são: as mídias digitais servem aos interesses 

econômicos e políticos das grandes nações, promovem uma alienação ainda maior entre o público e o fluxo de informações, 
possibilitam formas ilimitadas de controle e acentuam as desigualdades de conhecimento e informação presentes na 

modernidade.  Contudo, outra corrente de filósofos e cientistas mostra-se otimista ressaltando os benefícios de uma 

sociedade cujas relações sejam mediadas por computadores, os quais podem promover uma globalização da cultura e 
ampliar o seu acesso a um maior número de pessoas. Por seu otimismo são chamados de ‘integrados’, em oposição a outra 

corrente considerada ‘apocalíptica’.” 

(LOPES, Alessandra. Estratégia Vestibulares. Curso de Sociologia, 2019, p. 32) 

Sobre o papel das tecnologias de comunicação na sociedade,  

(A) O texto apresenta dois argumentos que analisam o mesmo objeto com metodologias distintas. 

(B) O texto apresenta argumentos distintos e contrapostos de dois grupos de pensadores que levantam elementos 

negativos e positivos do uso das mídias sociais. 

(C) O texto define o conceito de indústria cultural e sociedade do espetáculo a partir do uso das mídias sociais. 

(D) O texto apresenta dois argumentos de mesma natureza para ressaltar a importância da tecnologia para a humanidade. 

(E) O texto apresenta dois argumentos de natureza divergentes que conduzem o leitor a uma única interpretação sobre o 

papel das tecnologias de comunicação na sociedade. 

 

73. “O decreto de regulamentação do Estatuto do Desarmamento, publicado hoje, tem um viés positivo, porque deixa 

claros quais os requisitos legais existentes e necessários para que se tenha a posse de arma, que é o direito de ter a arma 

para sua defesa pessoal e de sua família em casa ou em seu estabelecimento comercial. [...] Sobre os objetivos do decreto, 

que é dar segurança ao cidadão, a medida é inócua. Esse decreto é terciário na discussão de políticas públicas para 

combater a violência no país. A regulamentação por si só não vai diminuir os índices de criminalidade da forma necessária. 

Para que se tenha um programa eficiente de segurança pública é preciso desenvolver planejamentos de curto, médio e 

longo prazos. A curto prazo: criar meios e inteligência para atacar as organizações criminosas e os pequenos e médios 

crimes, que afetam diretamente a população. A médio e longo prazos, com o tripé que pressupõe a empregabilidade do 

brasileiro, educação de qualidade, habitação digna com as estruturas necessárias. Sem esses pré-requisitos, não há lugar 

no mundo que se tenha notícia de que caíram os índices de violência.”  

Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, Sindipol-DF (Flávio Werneck, presidente do 

Sindipol e especialista de segurança pública) 
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Segurança pública é um dos direitos fundamentais dos cidadãos, e preocupação constante dos governos. Segundo o texto, 

sobre a questão do combate à violência e a garantia da segurança pública no Brasil, pode-se inferir que: 

(A) A posse de armas é a política mais eficiente para garantir a diminuição dos crimes.  

(B) Para combater os índices de criminalidade basta ter políticas de habitação, educação e empregabilidade. 

(C) É ineficiente qualquer política de posse de armas para a garantia de defesa pessoal. 

(D) Políticas de posse de armas com critério bem definidos, bem como políticas de combate a organizações criminosas e, 

também, medidas de promoção de empregabilidade, educação, habitação são medidas que se complementam no 

combate à violência e em prol da promoção da segurança pública 

(E) Os programas de segurança pública independem de planejamento de curto, médio e longo prazo pois o mais 

importante, para a segurança pública, é o cidadão ter o direito à legitima defesa. 

 

74. Gilberto Freyre é, talvez, o mais complexo, difícil e contraditório entre nossos grandes pensadores. Sua obra tem 

permanecido um desafio constante aos comentadores, como iremos ver a seguir, e a vitalidade de seu pensamento se 
mostra no crescente interesse por sua obra. Ele é, talvez, o mais moderno entre os clássicos do pensamento social brasileiro 

e suas questões ganham ao invés de perderem em atualidade. [...] Em Casa-grande e senzala a questão central é 
efetivamente o encontro intercultural nos trópicos. Esse texto parece-me concentrar os temas que associamos comumente 

com o debate ligado a Gilberto Freyre. 

SOUZA, Jessé. Gilberto Freyre e a singularidade cultural brasileira. Tempo Social; Rev. Sociol. 

USP, S. Paulo, 12(1): 69-100, maio de 2000. 

 

Sobre a obra Casa-grande e Senzala, de Gilberto Freyre, pode-se afirmar  que: 

(A) Gilberto Freire contribui para os estudos sobre a formação do Brasil e trabalha com uma abordagem positiva sobre a 

miscigenação que marca a cultura brasileira. 

(B) O autor de Casa-grande e senzala cria o conceito de democracia racial ao atribuir valor positivo ao encontro de três 

raças: portugueses, índios e negros. 

(C) Gilberto Freyre não se desvinculou da noção de raça dominante na sua época e usou-a para demonstrar as carências 

da sociedade brasileira. 

(D) A obra de Freyre não chega a qualquer conclusão, dado que seu livro é apenas um ensaio sobre a miscigenação racial 

brasileira. 

(E) O estudioso brasileiro não inovou nem metodologicamente quanto tematicamente, por isso, sua obra não alcançou 

grande repercussão nacional e, muito menos internacional.  

 

75. Observe a charge: 

 

 

Geneograma. Charge originalmente publicada em Sorriso Pensante, 2008. Disponível em: 
http://www.ivancabral.com/2008/08/geneograma.html. Acesso em 10-03-2020. 
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Levando em consideração que os personagens da charge acima são dois políticos ou dirigentes de instituições públicas, 

pode-se inferir que ocorre uma crítica relacionada  

(A) Ao mandonismo, prática identificada como a capacidade de abusar do poder político em situações de interesse público. 

(B) Ao coronelismo, como prática de poder que envolve relações entre o poder local e o poder nacional. 

(C) Ao clientelismo, prática marcada por concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, 

isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. 

(D) Ao aumento da burocracia que inviabiliza a utilização mais célere da máquina pública, mesmo que isso possibilite o uso 

particular dos recursos públicos. 

(E) Ao patrimonialismo, prática abusiva que usa estruturas públicas da administração para atender à interesses privados e 

pessoais. 

 

76.  Porque morrer é uma ou outra destas duas coisas: ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma 

consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é 

precisamente uma mudança de existência e, para a alma, uma migração deste lugar para um outro. Se, de fato, não há 

sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que, se alguém escolhesse a noite 
na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho, e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida e tivesse de 

dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor, e mais docemente do que naquela noite, creio que não somente 

qualquer indivíduo mas até um grande rei acharia fácil escolher 

a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, 

porquanto, desse modo, todo o tempo se resume a uma única 

noite. 

(disponível em https://www.revistaliteraria.com.br/plataoapologia.pdf , acessado em 

04.04.2020.) 
 

Esse é um trecho do texto Apologia de Sócrates escrito por Platão para registrar os últimos momentos de seu mestre 

Sócrates, que havia sido condenado à morte.  Sócrates, nesse ponto, tenta defender a ideia de que uma boa morte é 
preferível a uma vida desonrada.  No trecho em questão, pode-se observar um dos traços importantes do pensamento 

socrático. Assinale a alternativa que explicita esse traço.  

(A) Dividir o tema e o submeter à análise. 

(B) Examinar a própria vida. 

(C) Ironizar o seu oponente. 

(D) Sofismar com a verdade. 

(E) Debater visando a aporia. 
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77.  

Texto I  
 
1. Este logos, os homens, antes ou depois de o haverem ouvido, jamais o compreendem. Ainda que tudo ocorra 

de acordo com este logos, eles parecem não ter experiência, cada vez que experimentam palavras e atos tais como os 
exponho, analisando cada coisa segundo a sua natureza e interpretando-a como é. Os demais homens ignoram o que 
fazem quando acordados, assim como esquecem o que fazem durante o sono. 2. Por isso, é preciso seguir-se o comum. 
Mas, apesar de o logos ser comum, a grande multidão vive como se cada um tivesse um entendimento próprio.  

(Marcondes, Danilo.Textos Básicos de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor ltda, 2009)  

 

Texto II  

 

(Reprodução da  capa do disco  Crisis? What Crisis? (1975) da banda inglesa de rock Supertramp.) 

 

Considerando os dois textos, são feitas as seguintes afirmações.  

I. Há nos dois textos uma pesada crítica ao senso comum:  no primeiro, ela é mais ampla, critica a alienação do indivíduo 

em relação ao que vive; no segundo, crítica-se a alienação em relação à questão ambiental. 

II. Nos dois textos pressupõe-se que, através da racionalidade (logos), o indivíduo seria capaz de se conscientizar do que 

ocorre à sua volta. 

III. A  ideia de que o homem deve estar preparado para ouvir o logos, defendida por Heráclito, parte do pressuposto de 
que a realidade é racional e lógica, cabendo ao homem decodificá-la; no texto II, percebe-se o contexto como distópico, 

sendo  o homem o único capaz de ter uma racionalidade própria que se contrapõe ao universo.  

IV. Há um expediente de argumentação ad absurdum nos dois textos. No primeiro,  a afirmação de que “os homens 
ignoram o que fazem quando acordados, assim como esquecem o que fazem durante o sono” é exagerada, assim como a 

foto de alguém fazendo piquenique no meio de fábricas. Esses procedimentos estilísticos desqualificam os dois textos.  

Assinale a alternativa correta.  

(A) Somente as afirmações I e II são corretas.  

(B) As afirmações I, II e III são corretas. 

(C) Todas as afirmações são corretas 

(D) Somente a afirmação I é correta.  

(E) As afirmações I e III são corretas. 
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78. Uma das áreas importantes da filosofia é a Epistemologia ou filosofia do conhecimento.  Assinale a alternativa que 

aponta para o problema central dessa área da filosofia. 

 

(A) Se é possível avaliar qual dos filósofos tem razão, uma vez que eles divergem sobre quase tudo.  

(B) Se é possível saber se filósofos como Platão, Sócrates, Parmênides e outros existiram de fato.  

(C) Se é possível conhecer a realidade tal como se apresenta a nós ou não.  

(D) Se é possível que exista um mundo inteligível que só pode ser alcançado pela alma.  

(E) Se é possível que o mundo seja um dos opostos estudados pelos pré-socráticos: ou tudo muda ou nada muda.  

 

79. “..não é a relação de um sujeito solitário com algo no mundo objetivo que pode ser representado e manipulado mas 

a relação intersubjetiva, que sujeitos que falam e atuam, assumem quando buscam o entendimento entre si, sobre algo. 

Ao fazer isto, os atores comunicativos movem-se por meio de uma linguagem natural, valendo-se de interpretações 

culturalmente transmitidas e referem-se a algo simultaneamente em um mundo objetivo, em seu mundo social comum e 

em seu próprio mundo subjetivo.” 

(Habermas, J. (1984). The theory of communicative action. Vol 1. Reason and the 
rationalizalion of society. Boston, Beacon Press.) 

 

Nesse fragmento de Habermas, o filósofo propõe um paradigma de procedimento ético-político que lembra os pressupostos 

da  filosofia 

(A) socrática 

(B) aristotélica  

(C) cartesiana  

(D) kantiana  

(E) nietzschiano 

 

80. “A loucura é um momento difícil, porém essencial, na obra da razão; através dela, e mesmo em suas aparentes vitórias, 

a razão se manifesta e triunfa. A loucura é, para a razão, sua força viva e secreta” 

(Foucault, Michel. História da Loucura na Idade Clássica. 8ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.) 
 

Michel Foucault, filósofo contemporâneo, foi um grande crítico da razão ocidental. Nesse trecho, ele expressa um pouco 

dessa perspectiva. Em relação ao fragmento e às  ideias de Foucault, assinale a alternativa que um ideia que jamais 

poderia ser endossada pelo autor.  

(A) Sem uma dose de loucura, a vida não tem sentido. 

(B) A razão triunfa na sociedade moderna a partir da estigmatização da loucura. 

(C) A loucura não tem um conteúdo de verdade em si.  

(D) O rótulo de “louco” permitiu que fosse possível encarcerar quem não era racional.  

(E) A forma como os loucos foram barbaramente encarcerados deixa entrever a barbárie da razão. 
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Texto para as questões 81 e 82 

 

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a 
nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na 
linguagem ou nos costumes). 

Isso vale tanto para os clássicos antigos quanto para os modernos. Se leio a Odisseia, leio o texto de Homero, 
mas não posso esquecer tudo aquilo que as aventuras de Ulisses passaram a significar durante os séculos e não posso 
deixar de perguntar-me se tais significados estavam implícitos no texto ou se são incrustações, deformações ou 
dilatações. Lendo Kafka, não posso deixar de comprovar ou de rechaçar a legitimidade do adjetivo kafkiano, que 
costumamos ouvir a cada quinze minutos, aplicado dentro e fora de contexto. Se leio Pais e filhos de Turgueniev ou 
Os possuídos de Dostoievski não posso deixar de pensar em como essas personagens continuaram a reencarnar-se 
até nossos dias. 

A leitura de um clássico deve oferecer-nos alguma surpresa em relação à imagem que dele tínhamos. Por isso, 
nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos originais, evitando o mais possível bibliografia crítica, 
comentários, interpretações. A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala 
de outro livro diz mais sobre o livro em questão; mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Existe uma 
inversão de valores muito difundida segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia são usados como 
cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer e que só pode dizer se o deixarmos falar sem 
intermediários que pretendam saber mais do que ele. 

(Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos? São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 11 e 12) 

 

81. Segundo Calvino, um livro clássico pode ser entendido a partir de uma perspectiva dialética, pois 

(A) algumas obras, diferente de outras, possuem atributos que as fazem ser consideradas clássicas com o tempo.  

(B) é possível que haja tanto clássicos antigos quanto modernos, provando que um clássico atravessa gerações.  

(C) autores como Kafka se tornaram ao longo do tempo tão clássicos que chegaram a virar adjetivos, como kafkiano.  

(D) tanto são lidos em relação ao que são em sua escrita, quanto em relação ao que foi dito sobre eles ao longo do tempo.  

(E) nenhum livro que se proponha a pensar sobre outro livro diz mais sobre ele do que a própria obra em questão.  

 

82. “Lendo Kafka, não posso deixar de comprovar ou de rechaçar a legitimidade do adjetivo kafkiano, que costumamos 

ouvir a cada quinze minutos, aplicado dentro e fora de contexto” 

Assinale a alternativa cujo termo sublinhado surja do mesmo processo de formação que a palavra destacada no enunciado. 

(A) “as marcas das leituras que precederam a nossa” 

(B) “se são incrustações, deformações ou dilatações” 

(C) “continuaram a reencarnar-se até nossos dias” 

(D) “evitando o mais possível bibliografia crítica” 

(E) “só pode dizer se o deixarmos falar” 

 

Texto para as questões 83 e 84 

Escrevi meus primeiros contos quando tinha 15 anos, há pelo menos 65. E continua parecendo um processo 
enigmático, incontrolável, fantástico, de raízes que se afundam no mais profundo do inconsciente. Por que existem 
certas experiências — ouvidas, vividas ou lidas — que de repente me sugerem uma história, algo que, pouco a pouco, 
vai se tornando obsessivo, urgente, peremptório? Nunca sei por que existem algumas vivências que se tornam 

exigências para fantasiar uma história, que me provocam um desassossego e uma ansiedade que são aplacados quando 
ela vai surgindo, sempre com surpresas e derivas imprevisíveis, como se alguém fosse apenas um intermediário, um 
leva-e-traz, o transmissor de uma fantasia que vem de alguma região ignota do espírito e, em seguida, se emancipa 
de seu suposto autor e vai viver sua própria vida. Escrever ficção é uma operação estranha, mas apaixonante e 
impagável, na qual a pessoa aprende muito sobre si mesmo e, às vezes, se assusta descobrindo os fantasmas e 
aparições que emergem das catacumbas de sua personalidade para se transformar em personagens. 

“Escrever é uma maneira de viver”, disse Flaubert, com muitíssima razão. Não se escreve para viver, embora 
se ganhe a vida escrevendo. Em vez disso, se vive para escrever, porque o escritor de vocação continuará escrevendo, 
mesmo que tenha pouquíssimos leitores ou seja vítima de injustiças tão monstruosas como as vivenciadas por 
Lampedusa, cuja obra-prima absoluta, O Gattopardo, o melhor romance italiano do século XX e um dos mais sutis e 
elegantes já escritos, foi rejeitado por sete editoras, e ele morreu acreditando que tinha fracassado como escritor. A 
história da literatura está cheia dessas injustiças, como o primeiro prêmio Nobel de Literatura, que os acadêmicos 
suecos deram para o esquecido e esquecível Sully Prudhomme, e não para Tolstói, que era o outro finalista. 

 
(Mario Vargas Llosa. Uma pausa no caminho. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/31/opinion/1459448673_639154.html> Acesso em 10 mar. 2020) 
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83. Leia as seguintes afirmações sobre o texto acima: 

I. Segundo o autor, nem sempre é possível compreender ou prever que vivências serão inspiradoras para a escrita literária.  

II. Ainda que os livros sejam de ficção, muitas vezes eles podem trazer dados da realidade e sentimentos do próprio autor.  

III. Nem sempre os livros que se tornam bem-sucedidos ao longo do tempo foram considerados obras boas inicialmente.  

Acerca das afirmações, estão corretas 

(A) I. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) todas as afirmações. 

 

84. “Por que existem certas experiências — ouvidas, vividas ou lidas — que de repente me sugerem uma história, algo 

que, pouco a pouco, vai se tornando obsessivo, urgente, peremptório?” 

O vocábulo destacado no enunciado aproxima-se semanticamente de 

(A) memorável.  

(B) estupendo.  

(C) conveniente. 

(D) dinâmico. 

(E) imperativo.  

 

Texto para as questões 85 e 86 

Obras literárias adaptadas para o formato das histórias em quadrinhos é uma prática editorial que existe no 
Brasil desde a década de 1930. Mas essa fusão de linguagens – ou de mídias, como preferem alguns – ganhou em 
dezembro aquela que talvez seja sua experiência mais ousada e ambiciosa: a transposição de Grande Sertão: Veredas, 
de Guimarães Rosa, para a linguagem dos gibis, feita pelos artistas Eloar Guazzelli Filho e Rodrigo Rosa. Em um 
mercado que não se limita mais às bancas de jornal e ganhou definitivamente as livrarias, porém acostumado a preços 
mais em conta – porque muitos consumidores são crianças, adolescentes e estudantes –, a Biblioteca Azul/Globo Livros 
colocou o álbum de 180 páginas à venda pelo preço final de R$ 199,00, bem mais que o dobro de obras cultuadas 
como O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, com mais de 500 páginas e capa dura. 

A tiragem também não é modesta: sete mil exemplares, em um setor – o de livros – que se imprime entre mil 
e três mil exemplares, em média, mesmo no caso de quadrinhos. Soma-se a isso a complexidade da história original, 
considerada difícil para a maioria dos leitores, mas que se torna mais acessível com o uso de imagens e balões, como 
se nota na leitura dessa primeira versão da obra. A investida da Globo talvez tenha sido estimulada pelo fato de se 
tratar de um dos fenômenos mais consistentes da área editorial brasileira nos últimos 15 anos – o da transposição de 
clássicos literários e obras famosas para a linguagem atraente e de massa das histórias em quadrinhos, uma das 
preferidas dos leitores mais jovens, mesmo em tempos de leitura digital. 

                          (Gonçalo Junior. Novos traços da literatura. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/armazemiterario/_ed835_novos_tracos_da_literatura/> Acesso em 10 mar. 2020) 

 

85. A partir do texto, acerca da adaptação de obras literárias para a linguagem das histórias em quadrinhos, é correto 

afirmar que 

(A) adicionar o elemento gráfico a uma história já conhecida pode ser um modo de tornar mais palatável uma obra 

complexa.  

(B) algumas obras são complexas e ambiciosas demais para serem adaptadas de maneira bem-sucedida a outras 

linguagens.  

(C) o valor das versões em quadrinhos de obras literárias está em consonância com o preço mais comum desse tipo de 

obra.  

(D) por entender que estão entrando em um setor dominado pelos livros, as editoras de histórias em quadrinhos 

mantiveram a tiragem padrão. 

(E) diante do crescimento do mercado de leitura digital, as histórias em quadrinho vinham perdendo público, o que justifica 

a investida.  
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86. “a Biblioteca Azul/Globo Livros colocou o álbum de 180 páginas à venda pelo preço final de R$ 199,00” 

Dentre as alternativas, assinale a única cuja palavra destacada é acentuada segundo a mesma regra que a sublinhada no 

enunciado.  

(A) “Obras literárias adaptadas” 

(B) “é uma prática editorial” 

(C) “desde a década de 1930” 

(D) “um dos fenômenos mais consistentes” 

(E) “transposição de clássicos literários” 

 

 

Texto para as questões 87 e 88 

O gênero literário, que também é ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cidadãos brasileiros, a Literatura 
de Cordel, foi reconhecido pelo Conselho Consultivo como Patrimônio Cultural Brasileiro. A decisão foi tomada nesta 
quarta-feira, 19 de setembro, por unanimidade pelo colegiado que está reunido no Forte de Copacabana, no Rio de 

Janeiro. A reunião também contou com a presença do Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, da presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa e do presidente da Academia Brasileira de Literatura 
de Cordel, Gonçalo Ferreira.  

Poetas, declamadores, editores, ilustradores (desenhistas, artistas plásticos, xilogravadores) e folheteiros (como 
são conhecidos os vendedores de livros) já podem comemorar, pois agora a Literatura de Cordel é Patrimônio Cultural 
Imaterial Brasileiro. 

Apesar de ter começado no Norte e no Nordeste do país, o cordel hoje é disseminado por todo o Brasil, 
principalmente por causa do processo de migração de populações. Hoje, circula com maior intensidade na Paraíba, 
Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Em todos estes estados é possível encontrar esta expressão cultural, que revela o imaginário 
coletivo, a memória social e o ponto de vista dos poetas acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. 

(Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4833/literatura-de-cordel-e-

reconhecida-como-patrimonio-cultural-do-brasil> Acesso em 10 mar. 2020) 

 

87. Sobre a literatura de cordel, a partir do texto e de seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que 

(A) o cordel, por ser escrito em prosa majoritariamente, pode ser compreendido como gênero literário.  

(B) não fica claro se a Academia Brasileira de Letras e a Academia Brasileira de Literatura de Cordel são a mesma instituição.  

(C) tantas profissões diferentes podem comemorar a decisão do Iphan, pois o cordel é uma união de seus ofícios.  

(D) o texto faz um juízo de valor, considerando mais legítimo o cordel produzido nas regiões norte e nordeste do país.  

(E) a produção cultural do brasil é muito homogênea e, por isso, o cordel o cordel foi tão disseminado no país.  

 

88. Em todos estes estados é possível encontrar esta expressão cultural, que revela o imaginário coletivo, a memória 

social e o ponto de vista dos poetas acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. 

Podemos afirmar que o vocábulo “que” em negrito faz referência ao termo que se apresenta na alternativa 

(A) todos estes estados 

(B) esta expressão cultural  

(C) imaginário coletivo 

(D) memória social 

(E) ponto de vista dos poetas.  
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Texto para as questões 89 e 90 

A relação primordial entre escritor e leitor apresenta um paradoxo maravilhoso: ao criar o papel do leitor, o 
escritor decreta também a morte do escritor, pois, para que um texto fique pronto, o escritor deve se retirar, deve 
deixar de existir. Enquanto o escritor está presente, o texto continua incompleto. Somente quando o escritor abandona 
o texto é que este ganha existência. Nesse ponto, a existência do texto é silenciosa, silenciosa até o momento em que 
um leitor o lê. Somente quando olhos capazes fazem contato com as marcas na tabuleta é que o texto ganha vida 
ativa. Toda escrita depende da generosidade do leitor. 

Essa relação desconfortável entre escritor e leitor tem um começo: foi estabelecida para sempre numa 
misteriosa tarde mesopotâmica. Trata-se de uma relação frutífera, mas anacrônica, entre um criador primordial que 
dá à luz no momento da morte e um criador post-mortem, ou melhor, gerações de criadores post-mortem que 
possibilitam que a criação fale e sem os quais toda escrita está morta. Desde os primórdios, a leitura é a apoteose da 
escrita. 

(Alberto Manguel, Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 2004) 
 

89. Essa relação desconfortável entre escritor e leitor tem um começo: foi estabelecida para sempre numa 

misteriosa tarde mesopotâmica. 

A oração grifada assume valor 

(A) subjetivo.  

(B) restritivo. 

(C) objetivo direto. 

(D) apositivo. 

(E) vocativo.  

 
90. O autor afirma que há um desconforto entre o escritor e o leitor, pois  

(A) para que uma obra de arte faça sucesso, o autor deve morrer, o que justifica tantas obras se tornarem conhecidas 

apenas após esse fato.  

(B) uma obra literária só se faz completa quando o autor morre, já que enquanto vivo, ele pode ainda alterar algo do texto 

original.  

(C) o destino de toda obra literária é, após ser escrita, pertencer ao leitor, que a recria e interpreta de diversas maneiras 

posteriormente.   

(D) nem todo leitor é generoso como aponta o texto, sendo muito comum que escritores sofram duras críticas a suas 

produções.  

(E) muitos leitores se sentem no direito de reescrever obras literárias ou criar fatos que não se encontravam no texto 

origina.  
 

91. 

Acabo sendo eu o empecilho 

Um fantasma disfarçado em sua vida 
Não há como alcançar seu pedestal 

Não quero provocar sua descida 
 

Reconheço nossos níveis são distintos 
Eu sei que não sou páreo pra você 

Por que a adversidade nos separa 

Fica impossível se entender 
Teodoro e Sampaio – Não sou páreo para você.Disponível em: https://tinyurl.com/scoo5fz. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

Segundo a norma gramatical, a palavra destacada pode se classificar morfossintaticamente como: 

(A) substantivo / predicativo do sujeito. 

(B) adjetivo / predicativo do objeto. 

(C) advérbio / adjunto de modo. 

(D) objeto direto / sujeito. 

(E) interjeição / predicativo do sujeito. 
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92. Leia a tirinha abaixo. 

 

 

Fonte: Bichinhos do Jardim Revista Bula (página do Facebook. Disponível em: 
https://tinyurl.com/rvkame2. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

No contexto da tirinha, “inexorável” denota 

(A) indispensável. 

(B) inescusável. 

(C) inelutável. 

(D) implacável. 

(E) indissociável. 

  

93.                           
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
 
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei. 
Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração. 
§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos 

de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta 
Lei.  

§ 2o É vedada a adoção por procuração.  
§ 3o Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais 

biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando.  
 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Fonte: Planalto – Governo Federal. 

Disponível em: https://tinyurl.com/687b72x. Acesso em: 06 mar. 2020. 
 

Quanto ao artigo no 39, subseção IV, “Da adoção”, é possível depreender que 

(A) a adoção por procuração é indiscriminadamente permitida.  

(B) uma adoção pode ser anulada, se este for o desejo da família. 

(C) uma criança não pode entrar em conflito contra os pais. 

(D) em caso de dificuldade a família deve ser auxiliada na criação. 

(E) uma adoção pode ocorrer mesmo contra os pais biológicos. 
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94.  A mulher cujo nome foi divulgado na reportagem acionou a Justiça pleiteando danos morais e pedindo que seu nome 
fosse retirado do texto jornalístico. O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com 

indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela e multa diária e condenou a ré ao pagamento de R$ 

5 mil por danos morais. A autora da ação recorreu pedindo majoração. 

Fonte: https://tinyurl.com/vprovqq. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

O pronome relativo destacado transmite a mesma ideia semântica de qual ocorrência? 

(A) Eu me encontrei com o professor sobre o qual eu te falei. 

(B) Esse smartphone é da Celina? 

(C) Essa foi a tesoura com a qual eu cortei a cartolina. 

(D) Aquele é o túnel através do que tivemos que passar. 

(E) Estamos longe de casa. 

 

95.  

MANIFESTO DA POESIA PAU-BRASIL 
 

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, são 
fatos estéticos.  

O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de 
Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá, o ouro e a dança.  

Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores 
conhecidos. Comovente. Rui Barbosa: uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza. A riqueza dos bailes 
e das frases feitas. Negras de jockey. Odaliscas no Catumbi. Falar difícil. 

 
Oswald de Andrade – O movimento antropófago. 

Disponível em: https://tinyurl.com/r43y2y8. Acesso em: 06 mar. 2020. 

Julgue os itens a seguir. 

 

I. Os modernistas defendiam a poesia simples e cotidiana e denunciam um falar difícil de uma suposta elite. 

II. A passagem “formação étnica rica” dialoga com a obra Macunaíma: um herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade. 

III. O Modernismo é um movimento literário que estabelece uma ponte com outros anteriores no sentido da exaltação 

nacional. 

 

Assinale a opção com os itens CORRETOS. 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 
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96.  Deveras 

     o poeta finge 

     e enquanto isso 

     cigarras estouram 

     pontes caem 

     azaleias claudicam 

     édipos ressonam 

     vacinas vencem 

     a bolsa quebra e 

     o poeta finge 

     e enquanto isso 

     vagalhões explodem 

     o pão adoece 

     astros desviam-se 

     manadas inteiras se perdem 

 

     a noite range 

     o vento derruba ninhos e 

     o poeta finge 

     e enquanto isso 

     vozes racham 

     veias entopem 

     galeões afundam  

     medeias abatem crias 

     turvam-se as corredeiras 

     o sapato aperta e 

     o poeta finge 

     que as mãos cheias de súbitos 

     não são as suas 
        Luci Collin – A palavra algo. São Paulo: Iluminuras, 2016. 

 

A lógica construtiva do poema permite uma formação em que a sentença é baseada no(a) 

(A) interrupção semântica. 

(B) relação do título/poema. 

(C) sentidos contraditórios. 

(D) funções sintáticas diferentes. 

(E) intransitividade verbal. 

 

97. Sou ególatra procuro não tergiversar 

      Rogo ao paracleto divino a me perdoar, 
      Que me conceda amor e sare minhas feridas; 

      No deotropismo, iluminando as travessias da vida; 
      No feérico, vencer as asperezas da esfera terrestre, 

      Entre tristezas e alegrias que não seja pusilânime, 

      Ilaíste de vero inserindo o brilho não profilgante. 
        Antonio Paiva Rodrigues – Poemas e poesias: uma leve distonia. 

Acerca das palavras e do sentido, marque a alternativa correta. 

(A) tergiversar | fazer versos. 

(B) paracleto | santo. 

(C) deotropismo | ateísmo. 

(D) feérico | mágico. 

(E) profilgante | preventivo. 

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


3º Provão de Bolsas – Estratégia Vestibulares – 15/03/2020 

 

98. Leia o soneto abaixo para julgar aos itens. 

Eu … 

Eu sou a que no mundo anda perdida, 

Eu sou a que na vida não tem norte, 
Sou a irmã do Sonho, e desta sorte 

Sou a crucificada … a dolorida … 
 

Sombra de névoa tênue e esvaecida, 
E que o destino amargo, triste e forte, 

Impele brutalmente para a morte! 
Alma de luto sempre incompreendida!… 
 

Sou aquela que passa e ninguém vê… 

Sou a que chamam triste sem o ser… 
Sou a que chora sem saber porquê… 
 

Sou talvez a visão que Alguém sonhou, 

Alguém que veio ao mundo pra me ver, 
E que nunca na vida me encontrou! 

Florbela Espanca – Eu. Disponível em: https://tinyurl.com/sm5co7s. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

I. O caráter depressivo do poema indica um eu lírico propenso ao sentimento abstrato e que se sente invisível. 

II. O jogo entre perder e se encontrar também é gramatical, da transição entre o pronome demonstrativo para o relativo. 

III. Temas como morbidez, tédio e indiferença fazem com que o soneto possa se enquadrar na estética ultrarromântica. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

(A)   I. 

(B)   I e II. 

(C)   III. 

(D)   II e III. 

(E)   Todas estão corretas. 
 

99. 

TEXTO I 
 

Sortimento de gorras 
(para gente de grande tom) 

(...) 
Se os nobres desta terra, empanturrados,  
Em Guiné têm parentes enterrados;  
E, cedendo à prosápia, ou duros vícios,  
Esquecendo os negrinhos seus patrícios;  
Se mulatos de cor esbranquiçada,  
Já se julgam de origem refinada,  
E curvos à mania que domina,  
Desprezam a vovó que é preta-mina:  
– Não te espantes, ó Leitor, da novidade,  
Pois tudo no Brasil é raridade!  
 

Se o Governo do Império Brasileiro,   
Faz coisas de espantar o mundo inteiro,   
Transcendendo o Autor da geração,  
O jumento transforma em sor Barão;  
Se o estúpido matuto, apatetado,  
Idolatra o papel de mascarado;  
E fazendo-se o lorpa deputado,  
N’Assembléia vai dar seu – apolhado! 
Não te espantes, ó Leitor, da novidade,  
Pois tudo no Brasil é raridade! 

 
Luís da Gama – Primeiras Trovas Burlescas. Fonte: Domínio Público. Disponível em: https://tinyurl.com/rn7hwwk. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

 

TEXTO II 
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Tendo nascido um homem livre, por mais de trinta anos gozado da bênção da liberdade em um estado livre e 
sido, ao final desse período, sequestrado e vendido como escravo, assim permanecendo até ser felizmente resgatado 
no mês de janeiro de 1853, após uma servidão de doze anos, foi sugerido que um relato de minha vida e de minhas 

desventuras não seria desprovido de interesse para o público. 
Desde meu retorno à liberdade não deixei de perceber o crescente interesse nos estados do Norte quanto ao 

assunto da escravidão. Trabalhos de ficção prometendo retratar suas características mais amenas, bem como as mais 
repugnantes, circularam de forma sem precedentes e, a meu ver, criaram um tópico rico para comentários e discussões. 

Posso falar sobre a escravidão apenas na medida em que foi por mim observada — apenas na medida em que 
a conheci e vivenciei em minha própria pessoa. Meu objetivo é dar uma declaração simples e verdadeira dos fatos: 
repetir a história de minha vida, sem exageros, deixando para outros determinarem se as páginas da ficção apresentam 
um retrato de uma maldade mais cruel ou de uma servidão mais severa. 

Solomon Northup – Doze anos de escravidão. São Paulo: Companhia das Letras; Penguin 
Books, 2014. 

 

A Literatura Comparada permite a aproximação de autores diferentes, de movimentos diferentes, de épocas diferentes e 

de países diferentes, como é o caso. Contrastando os dois textos, é INCORRETO afirmar que 

(A) o verso repetido “Pois tudo no Brasil é raridade!” é uma ironia, ao passo que “repetir a história de minha vida, sem 

exageros” pressupõe um método de representação realista. 

(B) o primeiro texto tem pendor crítico e o segundo é autobiográfico; Luís da Gama é um escritor condoreiro e Solomon 

Northup um escritor estadunidense do século XIX. 

(C) a questão racial é predominante no primeiro texto, bem como a crítica político-social no segundo, denunciando o 

interesse apenas dos Estados do Norte pela escravidão. 

(D) o primeiro trecho critica a negação do reconhecimento racial como herança e o segundo expõe um narrador que 

testemunhou a escravidão na própria pele. 

(E) O vocativo “ó Leitor” convoca o leitor para uma reflexão social, à medida que o segundo trecho vai defender a 

verossimilhança. 

 

100. Num momento o revisor experimenta uma sensação forte de ridículo, tem a consciência da sua postura cénica, melhor 

dizendo, cinematográfica, a gabardina é manto medieval, os cabelos soltos plumas, e o vento não é vento, mas sim corrente 

de ar produzida por uma máquina. E é nesse preciso instante, quando duma certa maneira se tornou infenso e inocente 
pela ironia contra si próprio dirigida, que no seu espírito surgiu, finalmente claro e também ele irónico, o motivo tão 

procurado, a razão do Não, a justificação última e irrefutável do seu atentado contra as históricas verdades. Agora 
Raimundo Silva sabe por que se recusaram os cruzados a auxiliar os portugueses a cercar e a tomar a cidade, e vai voltar 

a casa para escrever a História do Cerco de Lisboa. 

José Saramago – História do cerco de Lisboa. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

Acerca da passagem, pode-se inferir que 

(A) o personagem está forjando uma representação cênica com indumentária. 

(B) há um erro de grafia ao expressar o advérbio de negação com letra maiúscula. 

(C) o método de representação realista é empregado, embora haja ressignificação. 

(D) o atentado terrorista referido põe em risco os rumos da história lisboeta. 

(E) existe eixo temático interdisciplinar com a menção à Revolução dos Cravos. 
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