Simulado 2018
1o dia

Língua Portuguesa
Inglês – Espanhol
Matemática - Biologia
Instruções

1. Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 32 (trinta e dois) folhas com perguntas, um cartão-resposta e
uma folha de resposta.
2. Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 40 questões. Observe também se há faltas ou imperfeições
gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os trinta minutos iniciais da prova.
3. Você encontrará questões de proposições múltiplas (tipo somatório).
3.1. As questões de proposições múltiplas contêm, no máximo, sete alternativas numeradas: 01, 02, 04, 08, 16, 32 e
64. A resposta correta é o valor total do(s) número(s) associado(s) à(s) proposição(ões) verdadeira(s) ou falsa(s),
conforme orientação do enunciado da questão. Cada uma das questões deverá ser assinalada no cartão-resposta
mediante duas marcas, uma na dezena e outra na unidade. Quando a resposta for menor que 10, marque o zero
na linha das dezenas (01, 02 etc.).
3.2. As questões abertas são as que contêm problemas que admitem solução numérica (valores inteiros compreendidos
entre 00 e 99, incluindo estes). Nesse caso, resolva o problema e marque, no lugar próprio da folha de respostas,
o resultado numérico encontrado.
3.3. Confira, nos modelos a seguir, como marcar as suas respostas.
Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados das respostas.
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Você marcará nos campos específicos as opções de língua estrangeira e de curso no vestibular.
4. Procure responder a todas as questões.
5. Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos, use outros
meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos fiscais
encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Não será permitida a substituição do cartão-resposta caso haja erro de marcação. Para evitar esse problema, preencha
primeiramente a lápis e depois confirme à caneta.
Obs.: use somente caneta esferográfica azul-escura ou preta, inclusive para as folhas-resposta das questões discursivas.
7. Não utilize corretor líquido na marcação do cartão-resposta, pois a leitura óptica poderá ser prejudicada.
8. Se houver mais de um candidato com a mesma pontuação, o desempate será feito através da verificação do número
de questões corretas nas disciplinas, obedecendo-se à seguinte ordem: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira,  
Matemática, Ciências Humanas e Sociais, Biologia, Física, Química e Língua Estrangeira (critério também utilizado pela
Coperve/UFSC).
9. Em cada sala, há um fiscal de prova. Colabore para que a seriedade do Simulado contribua na sua preparação para o
vestibular.
10. Ao terminar, entregue ao fiscal o cartão-resposta.
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Texto 1

Espaço seguro
Em algumas universidades norte-americanas, as autoridades criaram áreas especiais, demarcadas com
o selo safe space (espaço seguro). O “espaço seguro” não se resume, como se pode imaginar, a uma
área onde jovens podem brincar com tranquilidade, livres de drogas, assaltos ou outros acidentes. O
conceito recebeu um upgrade e passou a abranger o trânsito de ideias e palavras no debate universitário.
O “espaço seguro” destina-se, em princípio, a garantir a determinadas minorias uma abertura “inclusiva”,
com o objetivo de evitar ofensas ou “sentimentos odiosos”. É um espaço regido pela nova agenda dos
direitos humanos. Incorporado à pauta da política estudantil, tornou-se um expediente para evitar que
certos assuntos polêmicos sejam debatidos. A universidade fecha portas a determinadas avaliações,
consideradas “inseguras”, e abre outras a certas ideias e comportamentos tidos como direitos intocáveis.
Em linhas gerais, o objetivo dos criadores desse espaço é vedar a homofobia, a transfobia, a misoginia*,
o racismo, o classismo, o machismo ou qualquer outra forma de discriminação definida como lesiva ao
estado psicológico alheio. Na prática, qualquer um que se diga ofendido por esta ou aquela expressão
acaba por encerrar o debate antes mesmo de começá-lo, mesmo que a avaliação alheia seja dotada de
racionalidade argumentativa. Cabe notar que a lógica da ofensa é uma via de mão única. É a mão dos
novos ditames pretensamente éticos: como “não se pode ameaçar” a segurança emocional alheia, então
não se pode fazer qualquer observação crítica válida que fira as emoções alheias. Tenho de imaginar
quais são as opções ideológicas e morais do outro e evitar qualquer comentário que possa ferir os direitos
dessas opções. Pela lógica, o mesmo caberia ao outro em relação a mim mesmo. Mas não é bem isso
que acontece.
Se um estudante se queixa de uma “ameaça” real e imediata à sua “segurança” no ambiente acadêmico,
ele está, implicitamente, a reclamar da “ameaça” de um discurso contrário, indesejado, e a solicitar,
por via dos “espaços seguros”, uma espécie de sanção contra as moléstias emocionais suscitadas por
ideias tidas como ofensivas. Alguém chega e diz que “a família, como união socialmente consagrada
de um homem, uma mulher e seus filhos, é um fenômeno universal, presente em todo e qualquer tipo
de sociedade”. No “espaço seguro”, outro se sente ofendido e dá a resposta: “sua noção de família é
homofóbica, reacionária, discriminatória contra as minorias, ofensiva a meus conceitos”. Ponto final na
discussão. Se o outro se sentiu ofendido, saiu do espaço seguro, que não é seguro para ele.
Qual será o passo seguinte? Advertir em certos livros que o conteúdo da obra é potencialmente ofensivo,
por trazer risco de uma experiência negativa ao leitor? Criar o índex de leituras proibidas ou tarjadas
como ofensivas? A divina comédia, de Dante, por disseminar o moralismo e o preconceito; Caçadas de
Pedrinho, de Lobato, por ser racista; Orgulho e preconceito, de Austen, por fomentar o patriarcalismo
e a família heterossexual; Ilíada, por retratar a misoginia* homérica. A sequência será adaptar essas
obras e eliminar trechos ou significados que possam ofender os parâmetros dos “espaços seguros” da
atualidade, a fim de que elas se tornem seguras e conformes?
Noutra época, quem desafiava a censura era tido como rebelde e herói. Hoje é visto como um intolerante,
que não aceita aquilo que a nova cartilha biônica determina que seja obrigatoriamente aceito,
independentemente das questões de valor envolvidas. Chegará uma hora em que a minoria discordante
será apontada pelo “grande irmão” como “minoria sem direitos”, a ser excluída pela maioria das outras
minorias licenciadas com direitos especiais pela nova ideologia. Aos novos excluídos só restarão duas
opções: ou o silêncio ou a vida em “espaços inseguros” – zonas marginais onde as ideias possam ser
apreciadas pela coerência e pela solidez, não pelos subjetivismos de quem não quer ter suas preferências
questionadas.
(*) misoginia: o desprezo contra as mulheres ou aspectos do universo feminino.
FERNANDES, André Gonçalves. Correio Popular, p. A2, 6 maio 2015. (adaptado)
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QUESTÃO 01
Avalie as afirmativas verdadeiras com relação aos conteúdos e à estrutura do texto.
01. As expressões “nova agenda dos direitos humanos” (2o parágrafo) e “nova cartilha biônica” (6o parágrafo)
são sinônimas do programa ideológico conhecido como “politicamente correto”.
02. Reservado para o livre debate de ideias, o “espaço seguro” pretende cultivar a diversidade de pensamento,
coibindo ofensas ideológicas ou afetivas entre grupos com ideias divergentes.
04. O 2o e o 3o parágrafos formam uma unidade lógica em torno da apresentação do conceito de “espaço
seguro”.
08. Os 4o e o 5o parágrafos apresentam exemplos e desdobramentos hipotéticos em relação aos conteúdos
anteriores.
16. No 6o parágrafo, o autor resume sua tese: a concessão de direitos especiais a determinadas minorias é uma
forma de combater a intolerância e a censura.
32. Pode-se afirmar que o texto faz parte da família dos textos comentados, podendo ser classificado como uma
dissertação acadêmica.
RESPOSTA
Texto 2
Ciência cara = bom investimento
Um mundo sem ciência ambiciosa fica privado de conhecimento novo e das aplicações das descobertas.
Fazer pesquisa é caro, mas vale a pena. Vamos pensar apenas na ciência de base, ou seja, a ciência
que não tem o objetivo imediato de ser “útil”, via aplicações tecnológicas ou gerando riqueza, cuja meta
é investigar a natureza. Quanto um país deve investir nesse tipo de pesquisa?
Quando se discute como equilibrar o orçamento da União, é crucial questionar como os fundos vindos
do contribuinte devem ser usados. Afinal, existem necessidades críticas em educação, infraestrutura de
transporte, modernização de hospitais, atendimento médico para milhões de necessitados etc.
Num ensaio recente na New York Review of Books, uma prestigiosa publicação americana, o prêmio
Nobel Steven Weinberg afirma que a solução nunca deve ser tirar dinheiro de áreas necessitadas para
financiar pesquisa de base (ou qualquer outra). Por outro lado, o investimento na pesquisa de base
deveria ser uma opção óbvia para qualquer país que pretende ter uma posição de liderança internacional.
No início do século 20, físicos lidavam com um modo inteiramente novo de interpretar a natureza. Einstein
forçou uma revisão dos conceitos de espaço, tempo e energia. Planck, Bohr, Schrödinger e Heisenberg
nunca poderiam ter imaginado que suas ideias revolucionárias sobre a física do átomo efetivamente
redefiniriam o mundo em que vivemos. Deles veio a revolução quântica, que gerou incontáveis aplicações
tecnológicas, incluindo todos os equipamentos digitais, dos computadores aos raios laser, fibras ópticas
e tecnologias nucleares.
Em seu ensaio, Weinberg mostra sua preocupação com o futuro da ciência de grande porte, projetos que
alcançam bilhões de dólares. Recentemente, o sucessor do Telescópio Espacial Hubble, o Telescópio
Espacial James Webb, teve seu orçamento cortado. Após muito drama, o financiamento foi restituído,
mas ficou a insegurança. No mundo das partículas, a bola está com a Europa e seu mega-acelerador,
o LHC. Cientistas americanos se juntaram ao projeto depois de perceberem a possibilidade de seu
acelerador nacional desaparecer.
Na minha opinião, cortar o fomento à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos de alto custo,
é inadmissível. Um mundo focado no imediato, no pragmático, pode ser eficiente, mas é extremamente
monótono. Imagine um mundo sem as descobertas sensacionais que andam sendo feitas sobre o Cosmo
e os mistérios da matéria; um mundo sem estrelas explodindo, sem galáxias colidindo e buracos negros.
Pior, imagine um mundo sem o que ainda não conhecemos e que nunca poderemos descobrir sem nossos
instrumentos de exploração. Ademais, perderíamos todas as possíveis aplicações das descobertas.
Uma possibilidade é a de incluir cada vez mais países com fortes economias emergentes, como a China,
a Índia e o Brasil, no fomento aos grandes projetos. Esse é um dos argumentos a favor da inclusão do
Brasil como país-membro do ESO (Observatório Europeu do Sul), uma discussão que deixo para depois.
Quando vejo as enormes quantias sendo gastas na defesa nacional, eu me pergunto se nossas prioridades
estão no lado criativo ou no destrutivo. Quando deixamos de investir no novo, ficamos condenados a só
olhar para o velho.
MARCELO GLEISER. Jornal da Ciência, 3 set. 2012. (adaptado)
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Texto 3
Dize-me quem consultas...
A falta de perspectiva histórica dificulta a compreensão até da possibilidade de diferentes visões de
mundo. Imagine-se então a dificuldade de compreender a ideia mais ou menos óbvia de que mesmo
verdades podem mudar. Temos vontade de rir quando ouvimos que os antigos imaginaram que a Terra
repousava sobre uma tartaruga, nós que aprendemos, desde pequenos, que a Terra gira ao redor do Sol.
“Como podem ter pensado isso, os idiotas?”, pensamos.
Você sabia que esta história dos quatro elementos nos quais hoje só acreditam os astrólogos foi um dia
a verdadeira física, a forma científica de explicar fatos do mundo, suas mudanças, por que corpos caem
ou sobem? Antes da gravidade, os elementos eram soberanos!
Já contei aqui, e vou contar de novo, duas histórias fantásticas. A segunda me fez rir mais do que a
primeira, que só me fez sorrir. A primeira: na peça A vida de Galileu, Brecht faz o físico convidar os
filósofos à sua casa, para verem as luas de Júpiter com sua luneta. Mas, em vez de correrem logo
para o sótão a fim de verem a maravilha, os filósofos propuseram uma discussão “filosófica” sobre a
necessidade das luas... Quando Galileu lhes perguntou se não creem em seus olhos, um responde que
acredita, e muito, tanto que releu Aristóteles e viu que em nenhum momento ele fala de luas de Júpiter.
A outra história é a de um botânico do início da modernidade que pediu desculpas a seu mestre por
incluir num livro espécies vegetais que o mestre não colocara no seu. Ou seja: mesmo vendo espécies
diferentes das que constavam nos livros, esperava-se dos botânicos que se guiassem pelos livros, não
pelas coisas do mundo. Era o tempo em que se lia e comentava, em vez de observar os fatos do mundo.
Muita gente se engana, achando que esse período terminou, que isso são coisas dos ignaros séculos XVI
e XVII. Quem tem perspectiva histórica sabe, aliás, que não se trata de ignorância pura e simples. Tratase de ocupar outra posição científica. Mas é interessante observar que o espírito antegalileano continua
vigorando. No que se refere às línguas, não cansarei de insistir que devemos aprender a observar os
fatos linguísticos, em vez de dizer simplesmente que alguns deles estão errados. Um botânico não diz
que uma planta está errada: ele mostra que se trata de outra variedade. Os leigos pensam que a natureza
é muito repetitiva, mas os especialistas sabem que há milhões de tipos de qualquer coisa, borboletas,
flores, formigas, mosquitos. Só os gramáticos pensam que uma língua é uniforme, sem variedades.
Ou seja, no domínio da linguagem, a mentalidade antiga continua viva. Ainda existe quem proceda como
o filósofo do tempo de Galileu, relendo Aristóteles e recusando-se a olhar pela luneta.
POSSENTI, Sírio. A cor da língua e outras croniquinhas da Linguística. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2001. p. 15-16. (adaptado)

QUESTÃO 02
Relacionando os Textos 2 e 3, quanto aos temas abordados, podemos reconhecer que, em ambos:
01. defende-se a perspectiva de uma pesquisa científica que aposta na possibilidade de novas e até imprevisíveis
descobertas.
02. é proposta uma maior utilização das pesquisas científicas como forma de promover o retorno social dos
investimentos feitos.
04. são consideradas as diferentes posições que podem assumir os que, direta ou indiretamente, lidam com o
conhecimento científico.
08. ressalta-se a superioridade do conhecimento que se apoia na observação dos fatos para interpretar a
natureza e o mundo.
16. propõe-se uma atitude de perene desconfiança em relação às verdades conceituais possíveis e até mesmo
já sedimentadas.
RESPOSTA
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Texto 4
O rancho azul e branco desfilava com seus passistas vestidos à Luís XV e sua porta estandarte de
peruca prateada em forma de pirâmide, os cachos desabados na testa, a cauda do vestido de cetim
arrastando-se enxovalhada pelo asfalto. O negro do bumbo fez uma profunda reverência diante das
duas mulheres debruçadas na janela e prosseguiu com seu chapéu de três bicos, fazendo rodar a capa
encharcada de suor.
— Ele gostou de você — disse a jovem voltando-se para a mulher que ainda aplaudia. — O cumprimento
foi na sua direção, viu que chique?
A preta deu uma risadinha.
— Meu homem é mil vezes mais bonito, pelo menos na minha opinião. E já deve estar chegando, ficou de
me pegar às dez na esquina. Se me atraso, ele começa a encher a caveira e pronto, não sai mais nada.
A jovem tomou-a pelo braço e arrastou-a até a mesa de cabeceira. O quarto estava revolvido como se um
ladrão tivesse passado por ali e despejado caixas e gavetas.
— Estou atrasadíssima, Lu! Essa fantasia é fogo… Tenha paciência, mas você vai me ajudar um
pouquinho.
— Mas você ainda não acabou?
Sentando-se na cama, a jovem abriu sobre os joelhos o saiote verde. Usava biquíni e meias rendadas
também verdes.
— Acabei o quê! Falta pregar tudo isso ainda, olha aí… Fui inventar um raio de pierrete dificílima!
TELLES, Lygia Fagundes. “Antes do baile verde”. In: Melhores contos. São Paulo: Global, 2003.

QUESTÃO 03
Sobre o Texto 4 e o conto, de maneira geral, some o que for correto.
01. No texto 4, percebe-se que há uma questão de hierarquia: uma subalterna afrodescendente cede, de certa
forma, aos caprichos da jovem patroa, a qual está ansiosa para aproveitar sua fantasia de carnaval, difícil de
ser feita.
02. Em “Antes do baile verde”, Lygia Fagundes Telles faz uma radiografia moral do egoísmo e da mesquinharia
humana. De um lado, o pai enfermo, do outro, a filha que só pensa em si. Dois sentimentos tomam conta
de Talisa: a angústia com o sentimento de culpa (relacionada ao pai) e o medo (voltado para a reação do
namorado caso ela se atrasasse). Nota-se que a personagem prioriza o namorado ao pai.
04. O tempo do conto é cronológico, a ação se passa durante um dia de carnaval. O espaço é um apartamento.
08. O emprego dos diálogos no conto, por meio dos quais autor e narrador constroem as personagens,
desenvolvem o enredo, transmitem as informações ao leitor, é feito de maneira primorosa e também contribui
para a rapidez narrativa de Lygia.
16. Tal como em outras obras de Lygia Fagundes Telles, também no conto “Antes do baile verde”, as personagens
captadas pela câmera da autora representam as famílias urbanas brasileiras de classe média alta, com
aparência distinta diante da sociedade, mas com dramas e conflitos comuns a qualquer ser humano, que, na
maioria das vezes, tentam esconder “dentro dos armários ou debaixo dos tapetes”.
32. O clímax da história é simplesmente a dúvida que prevalece na cabeça da jovem, principalmente depois de
ouvir o que a empregada disse. No fim, Talisa, ao contrário do que a maioria dos leitores pensava, desiste de
ir ao baile para socorrer o pai.
RESPOSTA
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Texto 5
Dora diz:
— Pedro?
— Que é?
— Chegue aqui.
Ela se aproxima. A voz dela é um fio de voz. Pedro fala com carinho:
— Tu quer alguma coisa?
— Tu gosta de mim?
— Tu bem sabe...
— Deita aqui.
Pedro deita ao seu lado. João Grande se afasta, chega para perto do Professor. Mas não conversaram,
ficam entregues à sua tristeza. No entanto é uma noite de paz que envolve o trapiche. E a paz da noite
está também nos olhos doentes de Dora.
— Mais perto...
Ele se chega mais, os corpos estão juntos. Ela toma a mão dele, leva ao seu peito, Arde de febre. A mão
de Pedro está sobre seu seio de menina. Ela faz com que ele a acaricie, diz:
— Tu sabe que já sou moça?
A mão dele pousada nos seus seios, os corpos juntos. Uma grande paz nos olhos dela:
— Foi no orfanato... Agora posso ser tua mulher.
Ele a olha espantado:
— Não, que tu tá doente...
— Antes de eu morrer. Vem...
— Tu não vai morrer.
— Se tu vier, não.
AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 214-215.

QUESTÃO 04
Com base na leitura do Texto 5 e do romance de onde ele é oriundo, realize o somatório da(s) proposição(ões)
correta(s).
01. Na obra Capitães da Areia, Jorge Amado revela a cultura e os problemas do povo brasileiro, mesclando
crença religiosa, ideologia, ceticismo e ativismo político.
02. Por viverem em um trapiche velho e abandonado (uma espécie de armazém à beira do cais), os garotos do
bando, liderados por Pedro Bala, são conhecidos pela má fama de "capitães da areia".
04. O narrador não apresenta aspectos de uma “luta de classes”, pois Jorge Amado não era marxista nem
comunista, mas getulista, tendo, inclusive, participado da elaboração do projeto do Estado Novo.
08. No texto 5, há um diálogo entre Pedro e Dora, a menina que acabou assumindo, no trapiche, funções
diversas, proporcionais ao nível de carência que os meninos enfrentavam.
16. O descaso social com os meninos de rua é a tônica do romance. Em todos os capítulos, esse abandono é
abordado, seja por meio da reflexão dos garotos ou da dos adultos que estão a seu lado, como o padre José
Pedro e o capoeirista Querido-de-Deus, seja pelos sutis, mas mordazes, comentários do narrador.
32. O diálogo do texto 5 dá pistas sobre qual das três grandes partes do romance ele é integrante: a última, cujo
principal objetivo é mostrar como Pedro Bala acaba se tornando um ativista social.
RESPOSTA
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Texto 6
Momento num café
Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente
Saudavam o morto distraídos
Estavam todos voltados para a vida
Absortos na vida
Confiantes na vida.

Um no entanto se descobriu num gesto largo e
demorado
Olhando o esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem
finalidade
Que a vida é traição
E saudava a matéria que passava
Liberta para sempre da alma extinta

BANDEIRA, Manuel. Melhores poemas. Seleção Francisco de Assis Barbosa. São Paulo: Global, 2015. p. 86.

QUESTÃO 05
Sobre o poema, o livro Melhores poemas e a obra de Bandeira, faça o somatório da(s) proposição(ões) verdadeira(s).
01. O poema não está em 1a pessoa, característica que se observa em todo o livro Melhores poemas, que
prioriza textos em 3a pessoa, seja do plural, seja do singular.
02. O tamanho dos versos marca a mudança de tom operada no poema. A primeira estrofe é toda composta de
versos curtos, que sugerem um tom mais descontraído, ecoando o gesto automático de saudar o morto sem
pensar como atestam os versos.
04. No poema anteriormente transcrito, Manuel Bandeira nos apresenta uma visão desencantada do mundo e
da humanidade, evidenciada principalmente no verso: “Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem
finalidade”.
08. Em “Momento num café”, os versos “E saudava a matéria que passava” e “Liberta para sempre da alma
extinta” revelam a visão da morte como o fim do corpo e da alma.
16. A principal característica da obra de Bandeira é, sem dúvidas, o emprego do verso livre. No entanto, isso não
significa que Bandeira não fizesse uso das formas fixas, tendo utilizado, inclusive, o clássico soneto.
RESPOSTA
QUESTÃO 06
Sobre as seis obras indicadas para o vestibular UFSC 2019, some a(s) alternativa(s) correta(s).
01. No conto “Apenas um saxofone”, contido em Melhores contos (Lygia Fagundes Telles), a personagem
principal evoca seu passado e expõe suas dores e seus medos, demonstrando uma relação tensa com o
mundo. No conto, ganham mais relevo a vida emocional da personagem e as sensações provocadas pelos
acontecimentos do que os acontecimentos em si.
02. Em Melhores poemas, de Manuel Bandeira, encontramos diversos exemplos (“Arte de amar” é um deles)
de como o poeta propõe a criação de um novo lirismo, com formas livres, tanto no que se refere à métrica
(versos livres) quanto no que tange às rimas (brancas) e, também, à estrofação (livre).
04. Da leitura de Valsa no 6, infere-se que o elemento integrador entre os dois atos da peça rodrigueana é a
Valsa no 6, de Chopin, cuja execução varia conforme o estado emocional da personagem Sônia.
08. A novela policial Nós, de Salim Miguel, é entremeada por intertextualidade. O capítulo “Ninguém”, o
qual chama o assassinato de “inexplicável”, apresenta-se sem logicidade literária – conceitos, poemas,
notícias, relatos de jornais –, quebrando a linearidade da narrativa e, simultaneamente, interrompendo o ato
investigatório.
16. Pode-se dizer que motor do livro Quarto de despejo é a indignação. A situação de pobreza e marginalização
em que viveu Carolina Maria de Jesus e outros moradores das favelas cariocas nunca é naturalizada;
a autora manifesta seus desgostos, sua indignação, reclama de seu sofrimento e sonha com mudanças
pessoais e também com mudanças na esfera política, que façam a situação coletiva prosperar.
32. Jorge Amado, em Capitães da Areia, não enaltece o negro nem a cultura africana da Bahia. As crianças
da narrativa são brancas (Pedro e Dora, inclusive, são loiros), morenas, negras, mestiças. E uma delas, o
Gringo, é filho de imigrantes estrangeiros.
RESPOSTA
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Texto 7
Alma Minha Gentil, que te Partiste
Alma minha gentil, que te partiste
Tão cedo desta vida descontente,
Repousa lá no Céu eternamente,
E viva eu cá na terra sempre triste.
Se lá no assento Etéreo, onde subiste,
Memória desta vida se consente,
Não te esqueças daquele amor ardente,
Que já nos olhos meus tão puro viste.
E se vires que pode merecer-te
Alguma cousa a dor que me ficou
Da mágoa, sem remédio, de perder-te,
Roga a Deus, que teus anos encurtou,
Que tão cedo de cá me leve a ver-te,
Quão cedo de meus olhos te levou.
Luís Vaz de Camões, in "Sonetos".

QUESTÃO 07
Assinale a(s) afirmação(ões) correta(s) e dê a soma do total.
01. O tema “uma mulher que o abandonou” é desenvolvida em uma forma clássica – o soneto.
02. O eu lírico sente-se magoado por ter sido precocemente abandonado pela mulher amada.
04. O verso “tão cedo desta vida descontente” indica a pouca idade em que a sua amada morreu e como, a partir
daí, passou a ser a vida do poeta.
08. No último terceto, pede o poeta para morrer o mais rápido possível.
16. Chamamos rima rica a que se forma pela presença de palavras de categorias diferentes. Isso ocorre no
primeiro quarteto.
32. No primeiro terceto, observa-se que o poeta, a muito custo, recupera-se da perda.
RESPOSTA

9
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Texto 8
Uma história de amor
Eu e meus irmãos nascemos numa cidade do interior. Um lugar bom para se viver quando se é criança,
pois tínhamos espaço e liberdade para correr, brincar e para ser feliz. Meus pais trabalhavam muito
para trazer nosso sustento, mesmo assim, achávamos que tudo estava às mil maravilhas e que não
precisávamos de mais nada.
Meu pai chegava da roça, cansado da lida. Muitas vezes, o via na varanda da casa, com o olhar parado,
voltado para o cair da tarde, segurando a cuia de chimarrão. A expressão de seu rosto era de quem passou
a vida sofrendo ou esquecendo-se de si para doar-se a nós que ainda éramos crianças e dependíamos
de cuidados e carinhos. Ele era um homem alto, forte, responsável, honesto e de poucas palavras.
Nunca deixou de nos afagar quando chegava da rua e muito menos de se preocupar com as nossas
atividades do dia. Perguntava de um por um o que havíamos feito. Difícil era compreender as respostas
que vinham numa enxurrada de palavras infantis e fantasiosas. Ele sempre ria de algo ou de alguém,
dando importância a um fato corriqueiro.
Descobri, mais tarde, que, naquela época, meu pai só tinha quarenta anos e que os cabelos brancos
e as rugas haviam se antecipado devido ao sol e às preocupações para sustentar os cinco filhos. Era
um homem trabalhador. Nunca o vi sem fazer nada. Estava sempre lidando com as plantações, ora
plantando, ora colhendo, ora vendendo o que produzia. Tinha medo de temporais e rezava para chover
quando a seca ameaçava a próxima colheita.
(Luciane Mari Deschamps)

QUESTÃO 08
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê a soma do total.
01. Filho de família simples do interior, o narrador-personagem sofria com o desinteresse dos pais para com
seus folguedos infantis.
02. A descrição do pai do protagonista demonstra que, apesar das marcas de um trabalho braçal pesado, era um
homem de vigor físico interessante.
04. Como todo homem da terra, o homem era pio, crendo que, com rezas, evitaria todas as vicissitudes da lida
do campo.
08. As crianças eram, apesar da pouca idade, cientes das dificuldades pelas quais passava a família.
16. Sempre que chegava a casa, o colono cumpria o ritual de tomar uma cuia de chimarrão e ficar na varanda
apreciando o anoitecer.
32. Apesar de participar de todo o processo – plantar, colher e vender – o produto da terra, o pai do personagem
mostra alguns traços de ociosidade.
RESPOSTA
QUESTÃO 09
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê a soma do total.
01. Em “A busca pela liberdade sempre foi patrocinada pelos libertários”, os termos grifados têm a mesma
função sintática.
02. Não há erro de concordância verbal em: “Não nos convêm permitir que seus esforços não sejam
recompensados”.
04. Se o período “Nunca chegava ao fim de seus trabalhos, posto que se esforçasse muito” começasse por
“Esforçava-se muito...”, o conectivo adequado a dar continuidade do período seria “ainda que”.
08. O processo verbal passivo da oração “Todos os organizadores do torneio tinham conseguido bons atletas
participantes” seria “foram conseguidos”.
16. Em “Não sei o que dizer para você, querida”, temos um pronome demonstrativo, um pronome relativo e um
pronome de tratamento.
32. Em “Tinham bastante medo de bastantes coisas, mas não demonstravam bastante”, não há erro de
concordância nominal.
RESPOSTA
10
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QUESTÃO 10
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê a soma do total.
01. Em “O carro de boi tem seu guincho bem característico”, há quatro adjuntos adnominais.
02. Em “Cortaram-lhe as asas. Não lhe fui útil. Devolver-lhe-ei as ofensas recebidas.”, o pronome oblíquo “lhe”
apresenta funções sintáticas distintas.
04. Em “Chamei seu irmão de irresponsável.”, a locução grifada funciona como predicativo do objeto.
08. Em “De Florianópolis era a irmã do nosso melhor amigo.”, encontramos um adjunto adverbial de lugar.
16. Em “Posto que estudasse muito, passou no vestibular com méritos.”, não há erro no emprego do conectivo.
32. Em “Ficava sempre a distância para que não lhe sentissem o mau cheiro.” e “A menina à cuja festa iremos é
muito simpática.”, não há erro no emprego do acento grave indicativo de crase.
RESPOSTA
QUESTÃO 11
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê a soma do total.
01. Em “guerrilheiro”, há dois ditongos e dois dígrafos.
02. Nas palavras “desce” e “escalada”, as consoantes sc recebem classificações distintas.
04. As palavras “destroier” e “contêiner”, com a Reforma Ortográfica, perderam o acento gráfico.
08. As palavras: atenção, sacristão e sermão fazem plural seguindo a mesma regra.
16. O período “Informei-o de nossa decisão” poderia ser reescrito em “Informei-lhe nossa decisão”, sem que
houvesse transgressão gramatical.
32. Um elemento de coesão é a conjunção subordinativa integrante, encontrada em: “Nunca soube o que dizer
naquelas horas incertas”; “Não creio no que ela me disse naquele momento”; “Sempre insistiam em que
mudássemos de opinião”.
RESPOSTA
QUESTÃO 12
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê a soma do total.
01. Por substituir, em uma oração, um termo existente na anterior, o pronome relativo exerce uma função
sintática no período em que se encontra. Isso ocorre em: “Nunca mais se viu um político em que o povo
pudesse depositar confiança.”; “As pessoas por cujo direito lutamos bravamente não foram atendidas pelas
autoridades.”
02. Temos período composto em “Nós é que vivemos muito bem.”, com uma oração subordinada substantiva
predicativa.
04. Há correto emprego dos sinais de pontuação em: “Maria voltou a trabalhar, e seu filhos não gostaram.”;
“Lutou durante sua vida toda, e morreu pobre e solitário.”; “E lava, e passa, e cozinha, e esfrega, e não
reclama.”
08. Em “Não se brinca com os sentimentos dos outros, mas respeitam-se as crenças de cada um.” não há erro
de concordância verbal.
16. Em “Não sei se irei à festa.” e “Só sairei daqui se você me pedir gentilmente.”, a partícula se transfere para
os períodos ideia de condição.
32. Os vocábulos abotoar, incerteza e nado são formados, respectivamente, por derivação parassintética,
derivação prefixal e sufixal e derivação regressiva.
RESPOSTA

11
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Text 1
01 Pizza first made its appearance in the United States with the arrival of Italian immigrants in the late 19th

05

10

15

20

century and was very popular among large Italian populations in New York City, Chicago, Philadelphia,
and Saint Louis. In the late 19th century, pizza was introduced by peddlers who walked up and down the
streets selling their pizzas. It was not long until small cafes and groceries began offering pizzas to their
Italian American communities.
The first printed reference to “pizza” served in the US is a 1904 article in The Boston Journal. Giovanni and
Gennaro Bruno came to America from Naples, Italy, in 1903 to introduce the Neapolitan Pizza. Vincent
Bruno (Giovanni's son) went on to open the first pizzeria in Chicago. Gennaro Lombardi opened a grocery
store in 1897 which was later established as the “said“ first pizzeria in America in 1905 in New York. An
employee of his, Antonio “Totonno” Pero, began making pizza for the store to sell that same year. The price
for a pizza was five cents, but since many people could not afford the cost of a whole pizza, they would
instead say how much they could pay, and they were given a slice corresponding to the amount offered,
so was born the American way of selling and eating pizzas in slices. In 1924, Totonno left Lombardi's to
open his own pizzeria on Coney Island called Totonno's. While the original Lombardi's closed its doors in
1984, it was reopened ten years later and is run by Lombardi's grandson until these days.
Before the 1940s, pizza consumption was limited mostly to Italian immigrants and their descendants.
The international breakthrough came after World War II. Allied troops occupying Italy, weary of their
rations, were constantly on the lookout for good food. They discovered the pizzeria and local bakers
were hard-pressed to satisfy the demand from the soldiers. The American troops involved in the Italian
campaign took their appreciation for the dish back home. By the 1960s, it was popular enough to be
featured in an episode of Popeye the Sailor.

QUESTÃO 13
Which of the title(s) bellow best summerize(s) the main idea of the Text 1?
01. Pizza around the world
02. The history of pizza in USA
04. Home made pizza
08. The boom of pizza after World War II
16. The first pizzeria of the world
RESPOSTA
QUESTÃO 14
Select the correct statement, according to the Text 1.
01. Pizza was first sold on the streets in America.
02. The opening of the first pizzeria in America was annouced in 1904 in The Boston Journal.
08. Giovanni and Genaro Bruno came from Naples.
16. Totonno worked to Gennaro Bruno.
32. Pizza only became popular in USA after the Second World War.
RESPOSTA

12
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QUESTÃO 15
Which question(s) can be answered by reading Text 1? Select the correct proposition(s).
01. Who opened the the first pizzeria in USA?
02. How were pizza sold in United States at first?
04. In which year was the first printed reference to pizza made?
08. Why had Totonno left Lombardi´s pizzeria?
16. When did pizza become popular in United States?
32. How many pizzas were sold in the USA last year?
RESPOSTA
QUESTÃO 16
Choose the correct alternative(s) in regard(s) to reference of the words in bold.
01. The pronoun who refers to the cities of New York City, Chicago, Philadelphia, and Saint Louis.
02. The pronoun their refers to small cafes and groceries.
04. The pronoun they refers to many people.
08. The pronoun its refers to Lombardi's grandson.
16. The pronoun it refers to pizza.
RESPOSTA
QUESTÃO 17
Select the proposition(s) which contain(s) the correct definition for the underlined words as they are used in Text 1.
01. peddlers (line 03) – robbers
02. employee (line 10) – worker
04. afford (line 11) – attempt
08. whole (line 11) – entire
16. amount (line 12) – quantity
32. weary (line 17) – tired
64. enough (line 20) – scarce
RESPOSTA
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Text 2
How to make pizza Neapolitan-style
01 According to the rules set out by the Association of the Real Neapolitan Pizza, now a Unesco intangible

cultural heritage, a genuine Neapolitan pizza dough consists of wheat flour (type 0 or 00, or a mixture
of the two), compressed biologically produced yeast, sea salt and water. The dough must be carefully
kneaded by hand or with a low-speed mixer. After the rising process, the dough disk should be formed
05 without the help of a rolling pin or other machine, and it may be no more than 3 mm thick.
Real Neapolitan pizza is limited to two types: marinara (tomato, oil, oregano and garlic) and margherita
(tomato, oil, mozzarella or fior di latte, grated cheese and basil).
The relationship among Neapolitan people and their pizza is a love story of more than three hundred years
that have turned it into cultural heritage of humanity.
10 Unesco's list of Intangible Cultural Heritage of Humanity offers UN protection to cultural practices and
traditions that “help demonstrate the diversity of cultural heritage and raise awareness about its importance”.
QUESTÃO 18
According to the Text 2, complete the sentence below.
According to the rules set out by the Association of the Real Neapolitan Pizza, a genuine Neapolitan pizza dough…
01. can be made of two different types of flour.
02. uses sea salt.
04. can be kneaded by hand or using a machine.
08. a rolling must be used to form the dough disk.
16. margherita and marinara are the only two types of Neapolitan pizza.
32. should be regarded as a patrimony of the whole Italian people.
RESPOSTA
QUESTÃO 19
In the English language, some suffix are used to change the words into a verb, a noun, an adjective or even an
adverb.
Select the preposition on which the use is correctly shown, according to the underlined words in the Text 2.
01. rising (line 04) – verb
02. carefully (line 03) – adverb
04. relationship (line 08) – noun
08. intangible (line 10) – adverb
16. awareness (line 11) – noun
32. biologically (line 03) – adjective
RESPOSTA
QUESTÃO 20
Select the correct statement according to the Text 2.
01. A Genuine Napolitan pizza dough is made up of wheat flour, yeast, salt and water.
02. Now, the Neapolitan pizza belongs to the Unesco's list of Intangible Cultural Heritage.
04. The Neapolitan pizza may be no more than 3 mm thick.
08. UN protects the cultural practices and traditions that help to depict the range of cultural heritage and raise
consciousness about its importance.
16. The selection of the Napolitan pizza as Intangible Cultural Heritage was a long and wearing process.
RESPOSTA
14
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Texto 1
Ahora que pasaron los años y todo fue olvidado, ahora que me llegó desde Escocia, en un lacónico mail,
la triste noticia de la muerte de Seldom, creo que puedo quebrar la promesa que en todo caso él nunca me
pidió y contar la verdad sobre los sucesos que en el verano del 93 llegaron a los diarios ingleses con títulos
que oscilaban de lo macabro a lo sensacionalista, pero a los que Seldom y yo siempre nos referimos, quizá
por la connotación matemática, simplemente como la serie, o la serie de Oxford. Las muertes ocurrieron
todas, en efecto, dentro de los límites de Oxfordshire, durante el comienzo de mi residencia en Inglaterra, y
me tocó el privilegio dudoso de ver realmente de cerca la primera.
Yo tenía veintidós años, una edad en la que casi todo es todavía disculpable; acababa de graduarme como
matemático en la Universidad de Buenos Aires y viajaba a Oxford con una beca para una estadía de un año,
con el propósito secreto de inclinarme hacia la Lógica, o por lo menos, de asistir al famoso seminario que
dirigía Angus Macintire. La que sería mi directora allí, Emily Bronson, había hecho los preparativos para mi
llegada con una solicitud minuciosa, atenta a todos los detalles. Era profesora y fellow de St. Anne's, pero
en los mails que habíamos intercambiado antes del viaje me sugirió que en vez de alojarme en los cuartos
algo inhóspitos del college, quizá yo prefiriera, si el dinero de mi beca lo permitía, alquilar una habitación
con baño propio, una pequeña cocina y entrada independiente en la casa de Mrs. Eagleton, una mujer,
según me dijo, muy amable y discreta, la viuda de un antiguo profesor suyo. Hice mis cuentas, como de
costumbre, con algún exceso de optimismo y envié un cheque con el pago por adelantado del primer mes,
el único requisito que pedía la dueña. Quince días después me encontraba en un avión sobre el Atlántico
en ese estado de incredulidad que desde siempre se apodera de mí ante cada viaje: como en un salto sin
red, me parece mucho más probable, e incluso más económico como hipótesis – la navaja de Ockham,
hubiera dicho Seldom – que un accidente de último momento me devuelva a mi situación anterior, o al
fondo del mar, antes de que todo un país y la inmensa maquinaria que supone empezar una nueva vida
comparezca finalmente como una mano tendida allí abajo. Y sin embargo, con toda puntualidad, a las nueve
de la mañana del día siguiente, el avión horadó tranquilamente la línea de brumas y las verdes colinas de
Inglaterra aparecieron con verosimilitud indudable, bajo una luz que de pronto se había atenuado, o debería
decir, quizá, degradado, porque esa fue la impresión que tuve: que la luz adquiría ahora, a medida que
bajábamos, una cualidad cada vez más precaria, como si se debilitara y languideciera al traspasar un filtro
enrarecido.
MARTÍNEZ, Guillermo. Crímenes imperceptibles. Buenos Aires: Plañeta. 2008. p. 9, 10, 11.

QUESTÃO 13
Sobre el Texto 1, es correcto afirmar que:
01. el género textual de esta obra es novela.
02. en la redacción del texto, se pueden identificar elementos narrativos y descriptivos.
04. los hechos que el narrador va a contar sucedieron el verano de 1993.
08. quién narra lo sucedido acababa de graduarse en la universidad inglesa de Oxford.
16. un accidente de último momento retrasó el arribo del vuelo del narrador a suelo inglés.
RESPOSTA
QUESTÃO 14
Sobre el primer párrafo del texto, es correcto afirmar que:
01. Seldom le hizo jurar al narrador de la historia que jamás contara la verdad sobre tales sucesos.
02. el narrador considera posible contar lo sucedido, pues ya se pasó un tiempo prudencial y todo ya ha sido
olvidado.
04. las muertes citadas por el narrador ocurrieron durante todo su período de residencia en Inglaterra.
08. efectivamente, todas las muertes ocurrieron dentro de los límites de Oxfordshire y por eso él las clasifica
como “la serie de Oxford”.
RESPOSTA
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QUESTÃO 15
De acuerdo con el segundo párrafo, es correcto afirmar que:
01. el narrador, recién graduado en matemáticas, tenía veintidós años cumplidos cuando viajó a Oxford.
02. Emily Bronson sugirió por e-mail que sería mejor que se alojara en un cuarto de algún hotel próximo a la
universidad.
04. el narrador eligió, por consejo de Emily Bronson, alquilar una habitación para él mismo en la casa de Mrs.
Eagleton.
08. quince días después del pago de su cheque, decidió por razones de incredulidad no atravesar el Oceano
Atlántico.
16. consideró la hipótesis de que algún suceso trágico pudiera ocurrirle durante su travesía al otro continente.
32. su vuelo llegó puntualmente a su destino.
RESPOSTA
QUESTÃO 16
Lea el fragmento abajo y señale la(s) proposicione(s) correcta(s).
Y sin embargo, con toda puntualidad, a las nueve de la mañana del día siguiente, el avión horadó
tranquilamente la línea de brumas y las verdes colinas de Inglaterra aparecieron con verosimilitud
indudable, bajo una luz que de pronto se había atenuado, o debería decir, quizá, degradado, porque
esa fue la impresión que tuve.
Las expresiones destacadas pueden ser sustituidas consecutivamente, sin cambio de significado, por:
01. no obstante – indiscutible – de repente – tal vez
02. aunque – contrariamente – poco a poco – ciertamente
04. empero – dudosa – lentamente – seguramente
08. pese a – extraña – paulatinamente – correctamente
16. no obstante – innegable – repentinamente – probablemente
RESPOSTA
Texto 2

01 Al morir don Quijote el pueblo empezaba a despertarse y no se oía ni una voz, ni unos pasos, ni los

cascos de las caballerías sobre las piedras, ni el atropellado menudeo de las pezuñas de las cabras,
como caireles. Nada. Sólo los gallos. Y algún perro.
Luego sí. A media mañana se oyeron las campanas.
05 Al morir don Quijote la casa se llenó de un gran silencio, que únicamente se atrevieron a romper seis
corderos que se guardaban en el corral. Dadas las circunstancias, habían olvidado echárselos a sus
madres, y balaban dolidos y hambrientos.
Al morir don Quijote, y después de las primeras condolencias y la lógica agitación, los amigos allí
reunidos, el ama y la sobrina no supieron muy bien qué tenían que hacer, aunque todo lo fueron haciendo
10 ordenadamente a lo largo del día, como si improvisaran al mismo tiempo el ensayo general y el estreno
de aquella triste y memorable jornada, e hicieron cosas que pensaban serían muy necesarias para el
alivio del dolor de los demás, aliviándose de paso en el dolor de hacerlas.
Incluso la vida de ese pueblo, al morir don Quijote, quedó durante unas horas como ese mosquito que
vemos apresado en un trozo de ámbar.
TRAPIELLO, Andrés. Al morir don Quijote. Barcelona: Editora Planeta. p. 19. 2004.

QUESTÃO 17
Sobre el Texto 2, es correcto afirmar que:
01. en él se describen algunos hechos que se sucedieron cuando don Quijote falleció.
02. el pueblo empezaba su jornada y que no se oía nada, a no ser algunos animales.
04. seis corderos fueron abandonados dentro de la casa de don Quijote, fruto de la congoja general que había
invadido el pueblo.
08. durante el día de luto todo fue improvisado ya que el dolor era imposible de aliviar.
16. la vida quedó como que paralizada durante un cierto tiempo, al morir Don Quijote.
RESPOSTA
16
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QUESTÃO 18
Con respecto al Texto 2, es posible sustituir sin perjuicio de significado:
01. el verbo oía (línea 01) por sentía.
02. el sustantivo menudeo (línea 02) por frecuencia.
04. el adverbio luego (línea 04) por en seguida.
08. el verbo echárselos (línea 06) por devolvérselos.
16. la locución adverbial de paso (línea 12) por de pasada.
RESPOSTA
Texto 3
El remordimiento
He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.
Mis padres me engendraron para el juego
arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.
Los defraudé. No fui feliz. Cumplida
no fue su joven voluntad. Mi mente
se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.
Me legaron valor. No fui valiente.
No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado.
Jorge Luis Borges, 1976.

QUESTÃO 19
De acuerdo con el poema “El remordimiento”, de Jorge Luis Borges, se puede interpretar que:
01. uno de los conceptos principales que abarca es el de la felicidad, bien supremo que todo ser humano anhela
pero que es difícil de lograr.
02. según el autor, la felicidad se encuentra en disfrutar las pequeñas cosas de la vida.
04. debido a los excesos cometidos por Borges durante su existencia, él implora vehementemente para ser
olvidado.
08. todo el poema intenta reparar el fraude que el autor se considera ante sus padres, ya que los traicionó al no
seguir sus orientaciones.
RESPOSTA
QUESTÃO 20
El lo que se refiere a las estructuras gramaticales presentes en el Texto 3, es correcto afirmar que:
01. en español, no hay gran diferencia entre el empleo del pretérito indefinido y el pretérito perfecto del indicativo;
por este motivo, en la primera estrofa, No he sido feliz también podría ser dicho No fui feliz.
02. hay “eufonía” (problema fonético causado por el “choque” entre dos fonemas iguales) en las frases el agua
y el aire, ambas pertinentes a la segunda estrofa del soneto.
04. se utilizan pronombres de complemento proclítico en se aplicó y me legaron valor (tercera y cuarta estrofa)
porque las dos formas verbales están conjugadas.
08. los vocablos porfías y naderías se clasifican, según las reglas de acentuación del castellano como palabras
graves o llanas.
RESPOSTA
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QUESTÃO 21
Some os itens associados às proposições corretas.
01. Um triângulo retângulo tem catetos de medidas 1 cm e 2 cm. Seja x o menor ângulo desse triângulo. Então,
3 5
sec x + cossec x =
.
2
02. O maior ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8h20min é 230°.
04. sen 510° + cos 840° = 1
6+ 2
 π
08. cos   =
 12 
4
3
π
16. Seja x um arco pertencente ao intervalo < x < π, tal que sen x = , então o valor da expressão
5
2
31
sen (2x) + cos (2x) é igual a
.
25
32. O período da função ƒ(x) = 2 sen x · cos x é igual a π.
RESPOSTA
QUESTÃO 22
Some os valores associados às proposições corretas.
01. Um atleta percorre um arco de 120° em uma pista cujo formato é de uma circunferência de raio 12 m. Então,
o comprimento do arco de circunferência percorrido pelo atleta é de 8π m.
02. Um polígono convexo possui número de diagonais igual ao número de lados, então a soma das medidas dos
ângulos internos desse polígono é igual a S, em que cos(2 · S) = 1.
04. Um polígono regular está inscrito numa circunferência. Sejam A e B dois vértices consecutivos do polígono,
e seja P outro vértice do polígono, tal que P é distinto de A e de B. Sabendo que o ângulo APB mede 18°,
então o polígono em questão é um decágono regular.
08. Em um triângulo retângulo, as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente,
3 m e 12 m. Pode-se afirmar que a área desse triângulo é igual a 45 m2.
16. Um hexágono regular e um triângulo equilátero estão inscritos em uma mesma circunferência. Se o lado do
triângulo equilátero mede 2 3, então a área do hexágono regular é igual a 6 3 m2.
32. Um triângulo tem lados de medida 3 cm e 5 cm formando um ângulo de 120°. Logo, as medidas em
centímetros dos lados desse triângulo formam uma progressão aritmética.
RESPOSTA
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QUESTÃO 23
Some os valores associados às proposições corretas.
01. Um investidor investiu no banco A uma quantia de R$ 1 000,00 a uma taxa de 20% ao ano, em regime de
juros simples e durante dois anos. Esse mesmo investidor investiu, no banco B, uma quantia de R$ 1 000,00
a uma taxa de 20% ao ano, em regime de juros compostos e durante dois anos. Considere que ambos os
investimentos são isentos de imposto de renda sobre o lucro. Decorridos os dois anos de investimento, a
diferença entre o montante obtido no banco B e o montante obtido no banco A é de R$ 40,00.
(72 )3 ⋅ (7 −2 )
= 49
74
04. Seja X um número natural com 10 algarismos iguais a 2, e seja Y um número natural com algarismo das
unidades igual a 1 e com os nove algarismos restantes iguais a 2. Logo, o número X2 – Y2 possui dez
algarismos, dos quais nove algarismos são iguais a 4.
08. Sejam a e b números reais positivos, tais que a < b. Pode-se afirmar que a média geométrica
 a + b
.
a ⋅ b é sempre menor que a média aritmética 
 2 
02.

16. O gerente de uma loja deu um desconto de 10% sobre o preço P1 de um determinado produto, resultando
em um novo preço, P2. E sobre P2 o gerente deu outro desconto de 10%, resultando em um preço P3. Logo,
em relação a P1, o desconto total (P1 – P3) foi de 19%.
RESPOSTA
QUESTÃO 24
Sobre os estudos de geometria dos sólidos, some as corretas.
01. Um prisma com base de área A e altura h é equivalente a uma pirâmide de base de área A e altura 2h.
02. Um cilindro equilátero tem volume de 16π cm3, logo sua área total é de 24π cm2.
04. Um cone circular reto tem raio da base de 3 m e altura de 4 m. Secionando o cone através de um plano
paralelo à base daquele, de tal forma que este plano esteja a uma distância de 2 m do vértice do cone,
21π 2
obtém-se um tronco de cone de volume
m.
2
08. Uma esfera está inscrita em um cubo de volume 216 m3. Logo, o volume da esfera é 36π m3.
16. Um paralelepípedo retângulo possui medidas de suas três dimensões formando uma progressão geométrica.
Se o volume do paralelepípedo é de 64 m3, certamente uma das dimensões do paralelepípedo mede 4 m.
RESPOSTA
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QUESTÃO 25
Some os valores associados às proposições corretas.
01. A função ƒ:R → R, tal que ƒ(x) = 2 + 3 cos(2x + π), possui um valor máximo igual a 6.
02. A função ƒ:R → R, tal que ƒ(x) = sen(3x) · cos(2x) – sen(2x) · cos(3x), é uma função ímpar.
04. A função ƒ:R → R, tal que ƒ(x) = 1 + 2 sen(πx – 2π), é decrescente no intervalo real
08. A função ƒ:R → [1, 3], tal que ƒ(x) = 2 + cos(x), é sobrejetora.
16. A função ƒ:R → R, tal que ƒ(x) = cos(x), é injetora.
32. A equação x2 = cos(x) possui apenas duas soluções reais.

5
7
<x< .
2
2

RESPOSTA
QUESTÃO 26
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) verdadeira(s).
x−2
é {x ∈ R | –2 ≤ x ≤ 3}.
3−x
02. Para cada número real x, tal que 0 ≤ x ≤ 3, definimos a função ƒ, tal que ƒ(x) = A(x), sendo A(x) a área da
superfície sombreada dos retângulos da figura a seguir, limitada pelos eixos coordenados e pela reta vertical
de abscissa x.
01. O domínio da função dada por ƒf ( x ) =

y

3
2

1 x

3

x

Então, ƒ(x) ≥ 5 se e somente se 2 ≤ x ≤ 3.
04. A função ƒ(x) = –x2 – 2x + 3 de domínio [–2, 2] tem conjunto imagem [–5, 4].
4x − 8
, tal que ƒ:R – {a} → R – {b}, o valor de a + b = 12.
x−8
16. O crescimento de uma colônia de bactérias é descrito por P(t) = α · 4λt em que t ≥ 0 é o tempo, dado em
horas, e P(t) é a população de bactérias no instante t. Se após 4 horas a população inicial da colônia triplicou,
após 8 horas o número de bactérias da colônia será 9α.
08. Seja a função ’ƒ( x ) =

32. Sejam a, b e c números reais positivos tais que log2 a + log 1 b − log 1 c = 3. Então b é igual a
4

RESPOSTA

2

a⋅c
.
31
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QUESTÃO 27
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) verdadeira(s).
(m + 1)m!
1
=
e tendo em vista que m > 0, o valor de m é 8.
(m + 2)! 10
O número de triângulos determinados por 7 pontos distintos, 4 sobre uma reta e 3 sobre uma paralela à
primeira, é 35.
O número de anagramas da palavra NÚMERO, em que nem as vogais nem as consoantes fiquem juntas, é
72.
O número de soluções inteiras e não negativas da equação x + y + z + w = 5 é 56.
Uma urna contém bolas numeradas de 1 até 15. Retirando-se da urna 3 bolas, sem reposição, a probabilidade
1
de a soma dos números que aparecem nessas bolas ser par é
.
13
6
1

Desenvolvendo o binômio  x +  , o valor do termo independente de x é 20.

x

01. Sendo
02.
04.
08.
16.

32.

RESPOSTA

QUESTÃO 28
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) verdadeira(s).
−1 2y 
 2

01. Diz-se que uma matriz quadrada A é simétrica se A = A . Assim, se a matriz A = 2x + 3 0 z − 1 é simétrica,


3
2 
 4
então x é igual a 3.
t

 −1 7 
02. Sendo A = 
 eB=
 −2 4

 9 17
3 −1
X − A X + 2B
, é igual a 
.
 4 0  , então a matriz X, tal que 2 =
3
10 12



04. Sejam as matrizes A e B, respectivamente, 3 × 4 e p × q. Se a matriz A · B é 3 × 5, então p = 4 e q = 5.
08. Sabe-se que M é uma matriz quadrada de ordem 3 e que det(M) = 5. Então det(2M) é igual a 10.
5
0
16. Sendo A uma matriz dada por A = 
0
 0

8 6 2
1 −1 8 
 , então det(A)= 60.
0 0 4
0 3 −7

 1 1 6
32. A matriz A =  4 2 1 não admite inversa.


 5 3 7
 − x + 2y = 0
64. O sistema linear 2x + z = 0 é impossível.
 x + mz = 0
RESPOSTA
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QUESTÃO 29
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) verdadeira(s).
01. Sendo os pontos A(–1, 5) e B(2, 1) vértices consecutivos de um quadrado, o comprimento da diagonal desse
quadrado é 5 2.
02. A área do quadrilátero P1P2P3P4, cujas coordenadas cartesianas são dadas na figura abaixo, é 20 u.a.
y

C

P4(2, 6)

B

P1(0, 5)
P3(8, 3)

O

P2(4, 0)

A

x

04. A equação da mediatriz do segmento AB, sendo A(–2, 2) e B(4, –4), é x + y – 2 = 0.
08. A área de um quadrado inscrito na circunferência de equação x2 – 2y + y2 = 0 é 2 2.
16. A equação reduzida de uma circunferência cujas extremidades de um diâmetro são os pontos A(0, –8) e
B(10, 0) é (x – 3)2 + (y + 4)2 = 25.
32. Uma elipse tem como focos os pontos F1(–3, 0) e F2(3, 0), e a medida do eixo maior é 8. Sua equação é
x2 y2
+
= 1.
16 7
5
64. Os focos de uma hipérbole são F1(–10, 0) e F2(10, 0), e sua excentricidade é . Sua equação é
3
2
2
16x – 9y = 576.
RESPOSTA

QUESTÃO 30
As dimensões, em metros, de um paralelepípedo retângulo são dadas pelas raízes do polinômio
x3 – 13x2 + 44x – 32 = 0. Determine, em metros, a medida de sua diagonal.
RESPOSTA
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Glicose sanguínea (mg/100 ml)

O gráfico a seguir refere-se aos efeitos de um experimento realizado para aferir a concentração de
glicose no plasma (glicemia sanguínea) após uma pessoa saudável ter ingerido uma refeição contendo
bolo de chocolate, batata e pizza. A glicemia sanguínea foi aferida em intervalos regulares de 30 minutos.
160
140

I

120

II

100

III

80
60
40
20
0

0

1

2
3
4
5
6
Tempo total do experimento (h)

7

LUZ, M. R. M. P. e DA POIAN, A. T. O ensino classificatório do metabolismo humano.
Ciência e Cultura (Campinas – SP), vol. 57, no 4, p. 43 – 45, 2005. (adaptado)

QUESTÃO 31
Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre fisiologia humana, é correto afirmar que:
01. na etapa I, ocorre a absorção de glicose pelo epitélio intestinal, que, após passar pelo fígado, atinge a
circulação geral.
02. na etapa II, a insulina possibilita a entrada de glicose nas células, que será utilizada durante o metabolismo
energético.
04. a glicemia mantém-se constante na etapa III porque o glucagon permite a glicogenólise, para que a glicose
seja transportada pela circulação sanguínea.
08. na etapa I, a quantidade de glucagon é alta, pois verifica-se a hiperglicemia.
16. o controle da liberação de insulina é fundamental porque esse hormônio possibilita o desdobramento do
glicogênio hepático.
32. na etapa I, ao ser enviado ao sangue, o hormônio insulina aumenta a difusão facilitada da glicose, para que
ocorra a glicogênese hepática.
64. a análise dos resultados permite concluir que a glicose é o energético principal, não ocorrendo consumo de
lipídios e proteínas em uma situação de privação desse glicídio.
RESPOSTA
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A imagem a seguir mostra um indivíduo utilizando um espirômetro, um aparelho que registra o volume de
ar que flui para dentro e para fora dos pulmões. Ao lado, temos a interpretação do exame de espirometria,
que exige conhecimentos de fisiologia e mecânica respiratória humana.
6 000

Inspiração

Volume pulmonar (ml)

5 000
Volume de
reserva
4 000 inspiratório

3 000

2 000

Capacidade
inspiratória

Capacidade
vital

Capacidade
pulmonar total

Volume
corrente

Volume de reserva
expiratório

Capacidade
funcional residual

1 000
Volume residual

Expiração
Tempo

GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. p. 357.

QUESTÃO 32
Com base na imagem e nas informações do gráfico, é correto afirmar que:
01. a capacidade vital representa o maior volume de ar mobilizado após uma inspiração máxima, seguida de
uma expiração máxima.
02. o volume corrente corresponde ao ar que entra e sai dos pulmões a cada inspiração e expiração equivale a
cerca de 0,5 litro de ar.
04. o volume de reserva expiratória é a quantidade de ar que a pessoa consegue eliminar após o abaixamento
total do diafragma, provocado pela contração desse músculo.
08. a capacidade vital pode variar em função de fatores como gênero, idade, altura, massa corporal, postura e
atividade física.
16. durante o movimento de expiração para a análise espirométrica, o diafragma relaxa e sobe, aumentando a
pressão intratorácica.
32. os movimentos musculares para a análise espirométrica independem dos músculos intercostais, pois o
diafragma é o músculo exclusivo da respiração humana.
RESPOSTA
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ECG 1

Fibras
nervosas

ECG 2

Reprodução

A eletrocardiografia entrou para a prática médica há pouco mais de um século, conduzindo a um
rápido progresso do conhecimento do ritmo e dos mecanismos do coração. Isso abriu caminho para o
desenvolvimento do marca-passo. As duas figuras a seguir mostram a ação do marca-passo natural do
coração e dois eletrocardiogramas (ECG), exame que permite a avaliação elétrica da atividade cardíaca.

III

Átrio
esquerdo
Ventrículo
esquerdo

I

Átrio
direito
II

IV
Ventrículo
direito

QUESTÃO 33
Em relação ao texto e ao que foi exposto nas figuras, é correto afirmar que:
01. a Figura 1 mostra o nodo sinoatrial (I), também conhecido como marca-passo natural, uma estrutura formada
por células especializadas em iniciar a atividade elétrica para manter o ritmo cardíaco normal (ECG 1).
02. a Figura 2 mostra a fibrilação atrial (ECG 2), um tipo de arritmia cardíaca caracterizada pelo ritmo de
batimentos rápidos e sístoles irregulares dos átrios. Dependendo do caso, pode ser necessário o uso de
marca-passo.
04. Na figura 1, a partir da região indicada por (I), a atividade elétrica segue para o feixe de His (II), o nodo
sinoventricular (III) e as fibras de Purkinje (IV).
08. O sistema nervoso pode alterar a frequência cardíaca. No entanto, desde que seja mantido em uma solução
balanceada de sais, e o ritmo diminuído por resfriamento, o coração ainda pode continuar batendo por
algumas horas, mesmo se for removido completamente do corpo.
16. Na figura 2, a causa da arritmia (ECG 2) pode ser o aumento da liberação do neurotransmissor acetilcolina
pelos neurônios da divisão parassimpática do sistema nervoso autônomo.
32. O potencial elétrico das células cardíacas sofre variação devido às diferenças entre as concentrações de
íons, sódio e potássio nos meios intracelular e extracelular.
RESPOSTA
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A epigenética trata da influência do ambiente na expressão dos genes durante a vida do indivíduo,
promovendo alterações (sem mutações), que são herdadas e transmitidas. Um exemplo disso são as
orquídeas do gênero Cattleya, que parecem ter peças intercambiáveis: folhagens características de
uma espécie com flores mais assemelhadas à outra. Nesse caso, a natureza parece misturar partes
de organismos diferentes. Em geral, isso ocorre por meio da formação de híbridos. No entanto, não
se trata de hibridismo. As catleias vermelhas são da espécie Cattleya brevipedunculata, habitante
dos tórridos campos rupestres da serra do Espinhaço (MG e BA). Elas eram uma espécie conhecida
apenas em ambientes abertos, e não havia indícios de que desenvolvessem características similares
às da outra espécie quando posta à sombra. A lição que se tira é que as diferenças podem ser produto
de plasticidade fenotípica. Assim, a variação também pode ser uma resposta às condições ambientais,
independentemente da genética.

Mata atlântica
C. coccinea

Intermediário

Campo rupestre

Mata atlântica

C. brevipedunculata

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/10/20/as-aparencias-enganam/>. Acesso em: 14 jul. 2018. (adaptado)

QUESTÃO 34
Em relação à imagem e ao exposto no texto, é correto afirmar que:
01. o que parecem ser híbridos são adaptações às condições locais, em que uma espécie de orquídeas de áreas
abertas pode alterar sua função genética quando se encontra na sombra, caracterizando uma especiação.
02. a epigenética mostra que os fatores ambientais podem influenciar os processos de transcrição e tradução,
modificando a ação de certos genes, sem alterar a sequência de bases do DNA.
04. quando as adaptações ao ambiente são levadas em consideração no processo evolutivo, trata-se de uma
visão lamarquista, pois Lamarck já pesquisava a epigenética.
08. a plasticidade fenotípica é a capacidade das orquídeas de realizar mutações para conseguir se adaptar às
novas necessidades surgidas no ambiente.
16. as peças intercambiáveis surgiram por meio de processos de recombinação e de reprodução sexuada entre
espécies diferentes de orquídeas.
32. as modificações epigenéticas podem ser herdadas no momento da divisão celular (mitose) e terão efeito na
biologia do organismo, definindo diferentes fenótipos.
64. a herança epigenética pode explicar as diferenças dos gêmeos univitelinos, que compartilham a mesma
sequência de bases em seus genomas, mas têm diferenças individuais, especialmente se criados em
ambientes distintos.
RESPOSTA
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O anelamento consiste na remoção de um anel de casca, de largura variável, no tronco ou no ramo
produtivo, próximo ao cacho. Observe, na imagem a seguir, o anelamento ou anel de Malpighi realizado
durante a produção de cachos de uvas.
A

B
Fonte

Fonte

Anelamento

Dreno I

Dreno II

Dreno II

Dreno I

Disponível em: <http://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/biologia/
DURVALINAMARIAM.DOSSANTOS/TEXTO_11_EXERCICIO_DE_ANELAMENTO_2004.pdf>.
Acesso em: 14 jul. 2018.

QUESTÃO 35
Sobre o processo mostrado no esquema e seu resultado, é correto afirmar que:
01. os cachos de uva ficam maiores devido ao aumento da quantidade de seiva bruta conduzida aos frutos pelos
tecidos parenquimáticos.
02. o anelamento interrompe os vasos lenhosos do xilema, possibilitando a condução de açúcares aos frutos,
como mostram as setas ascendentes.
04. as inflorescências ficam maiores e mais doces devido ao aumento da quantidade de açúcares transportados
pelos vasos liberianos do floema.
08. o anelamento afetou os vasos crivados do floema, que conduzem os açúcares, não causando lesão em
nenhum outro tipo de tecido vegetal.
16. o tecido lesionado foi o esclerênquima, que, além da função de condução, também realiza a sustentação da
planta devido ao reforço de lignina.
32. os carboidratos produzidos nas folhas acumulam-se nas partes acima da região anelada, influenciando
diretamente o desenvolvimento da inflorescência e a frutificação.
RESPOSTA
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Os órgãos que participam da digestão são: boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso,
pâncreas e fígado. Além da escolha dos melhores alimentos, o bom funcionamento desses órgãos é
essencial para que você tenha uma boa digestão. O processo de digestivo humano é composto por
duas fases: uma mecânica, na qual a correta mastigação é essencial, e outra química, com participação
enzimática e controlada por certos hormônios.
QUESTÃO 36
Sobre as enzimas e hormônios da digestão, analise as afirmações a seguir e assinale a(s) alternativa(s) correta(s):
01. Um dos aspectos fascinantes do sistema digestório é a sua capacidade de auto regulação. Os hormônios
que controlam as funções do sistema digestório são produzidos e liberados pelas células da mucosa do
estômago e intestino delgado. Esses hormônios, uma vez liberados na corrente sanguínea, vão até o coração
e retornam ao sistema digestório, onde estimulam a liberação de substâncias digestivas e a movimentação
de certos órgãos.
02. A ptialina ou amilase salivar, hormônio produzido em glândulas especiais presentes na mucosa bucal,
estimula a liberação de saliva por parte das glândulas salivares.
04. A parede do estômago produz e libera o hormônio gastrina, o qual estimula o crescimento da mucosa gástrica
e a liberação do suco gástrico que atua na digestão dos alimentos proteicos.
08. Em contato com o HCl presente no quimo proveniente do estômago, a parede do duodeno libera o hormônio
secretina, que possui a função de estimular o pâncreas a liberar suco pancreático, assim como o fígado a
liberar bile.
16. A presença de lipídios no duodeno induz a vesícula biliar a liberar o hormônio colecistocinina (CCK), o qual
é fundamental no mecanismo de emulsão das gorduras.
32. O suco entérico (ou intestinal) é produzido pelas células da parede do intestino delgado. Em sua composição,
existem enzimas que deverão completar a digestão dos alimentos, tais como: sacarase, lactase, maltase,
nucleotidases e peptidases.
RESPOSTA

Bailarina fatal

Olhando distraído, você não vê nada boiando na água. Mas, ao prestar atenção, nota um ser diáfano que
move dezenas de braços, suave e lentamente. E, ao ajustar o foco, repara, num susto, que os tentáculos
têm até 5 metros de comprimento. Seria um espetáculo lindo de se ver, caso a divina dançarina à sua frente
não fosse uma serial killer. Trata-se da vespa-do-mar, a medusa australiana conhecida pelos biólogos
como Chironex fleckeri. Ela carrega no corpo mais veneno letal do que qualquer bicho do planeta: possui
toxina suficiente para matar sessenta homens adultos.
Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/bailarina-fatal/>. Acesso em: 22 ago. 2018.
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QUESTÃO 37
Em relação aos cnidários (celenterados), grupo de animais ao qual pertence a vespa-do-mar, assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).
01. Tais animais são os primeiros na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda não
cheguem a formar sistemas fisiológicos complexos.
02. Os cnidários são os primeiros animais a apresentarem neurônios. Nesses animais, os neurônios apresentam
uma distribuição difusa pelo corpo, o que é considerada uma condição primitiva.
04. São animais triblásticos, pois possuem três folhetos germinativos: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme
(que se desenvolve entre a ecto e a endoderme).
08. No filo, existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos: as medusas, que são natantes, e os
pólipos, que são sésseis.
16. São animais exclusivamente de ambiente aquático. A grande maioria é marinha, havendo poucas espécies
de água doce.
32. Os cnidócitos são células especializadas na defesa e captura de alimento, responsáveis pela designação
do filo. Essas células contêm uma cápsula – nematocisto – contendo um líquido tóxico e um filamento,
geralmente farpado.
64. A reprodução nos cnidários varia de acordo com a espécie. Muitas espécies são hermafroditas. Na maioria
dos seus representantes, observa-se o fenômeno da partenogênese.
RESPOSTA

A artrite reumatoide é uma doença autoimune que provoca uma inflamação nas articulações, e esta dá
origem a sintomas como inchaço, dores, deformidade e dificuldade nos movimentos. Nessa doença, a
cartilagem, o osso e os ligamentos das articulações deterioram-se, resultando em deformações visíveis. A
artrite reumatoide não tem cura, e seu tratamento é feito com a toma de medicamentos anti-inflamatórios
não esteroides e, de uma forma mais ampla, baseia-se em uma alimentação cuidada, rica em peixe e
óleos vegetais e fisioterapia.
Disponível em: <https://www.tuasaude.com/artrite-reumatoide/>. Acesso em: 22 ago. 2018. (adaptado)

QUESTÃO 38
Sobre o sistema imunológico que está relacionado à artrite reumatoide, assinale a(s) alternativa (s) correta(s).
01. O sistema de defesa do corpo ataca e elimina não apenas bactérias e outros corpos estranhos, mas também
células que sofrem alguma alteração de tal modo que elas não respondem aos mecanismos normais de
proliferação celular. Tais células anormais, caso não sejam identificadas e destruídas, podem continuar
crescendo, acarretando um tumor.
02. Através da diapedese, certos leucócitos são atraídos até o local da inflamação, passando a fagocitar e
destruir os eventuais invasores.
04. Toda partícula estranha reconhecida pelo sistema de defesa é um antígeno; desta forma, certas bactérias,
vírus e protozoários são considerados antígenos.
08. Os anticorpos são proteínas plasmáticas circulantes. Um único tipo de anticorpo normalmente interage com
inúmeros antígenos, o que explica a sua pequena diversidade.
16. A alergia é uma reação exagerada do sistema imunológico a substâncias normalmente inócuas. Os sintomas
da alergia são provocados pela liberação excessiva de histamina.
32. As vacinas são produtos derivados ou parecidos com o agente selvagem que provoca doenças. A vacinação
é considerada um procedimento profilático, fundamental para o controle e erradicação de certas doenças.
64. Os soros terapêuticos são produtos produzidos a partir do sangue de algumas cobaias. A utilização deles é
considerada um processo de imunização ativa do tipo artificial.
RESPOSTA

30

2018_UFSC_1oDia.indd 30

12/09/2018 14:42:13

SIMULADO UFSC – 1o DIA | BIOLOGIA

Ciência confirma que beber mate deixa as pessoas mais felizes
Tradição sul-americana desde tempos antigos e muito apreciada na região sul do Brasil, a infusão de
erva-mate parece trazer mais benefícios para o corpo do que se imagina. De acordo com especialistas
em nutrição, a erva é rica em antioxidantes que ajudam a melhorar o humor. Em outras palavras, isso
significa que quem bebe mais chimarrão ou outros tipos de chá derivados do mate tem mais chances
de se sentir feliz. E não só isso. Segundo um estudo publicado na revista especializada Phytotherapy
Research, a erva também seria importante para prevenir outros males, como o diabetes, doença de
Alzheimer, Parkinson e a síndrome metabólica, além de ser um ótimo estimulante do sistema nervoso.
"Bora" tomar chá, então?
Disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/variedades/2018/02/20/erva-mate-cha-feliz-felicidade-ciencia.html>. Acesso em: 22 ago. 2018.

QUESTÃO 39
Em relação aos diferentes grupos vegetais, suas estruturas e características, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. A parede celular é a característica que diferencia as células vegetais. Ela determina a estrutura da célula, a
textura dos tecidos vegetais e várias das características que diferenciam as plantas como organismos. Todas
as plantas têm uma parede primária. Várias também têm uma parede secundária. A região entre as paredes
primárias de células adjacentes é denominada lamela média.
02. Os meristemas são também chamados tecidos embrionários. Esses tecidos se caracterizam pela grande
capacidade de divisão de suas células. As células meristemáticas dividem-se continuamente por meiose,
são grandes, providas de uma parede celular espessa. Das divisões e especializações das células
meristemáticas, originam-se os tecidos adultos.
04. Acúleos são modificações foliares duras e secas com presença de tecidos condutores de seiva bruta e
elaborada. São importantes na defesa de muitos vegetais contra a herbivoria.
08. As angiospermas aquáticas e aquelas que vivem em solos encharcados possuem um tipo especial de tecido,
denominado aerênquima, que pode ser encontrado no mesofilo foliar, pecíolo, caule e nas raízes dessas
plantas. O aerênquima promove a aeração nas plantas aquáticas, além de conferir-lhes leveza para a sua
flutuação.
16. Nas gimnospermas, após a polinização e a dupla fecundação, surge a semente. A flor entra em processo de
degeneração, e, por ação de hormônios vegetais, o ovário se hipertrofia e dá origem ao fruto.
32. O ciclo de vida dos vegetais é caracterizado pela metagênese de uma fase, na qual indivíduos diploides
produzem esporos haploides por meiose, e outra fase, na qual indivíduos haploides formam gametas pela
mitose.
RESPOSTA
Na mandioca, considere os seguintes genes autossômicos e que apresentam segregação independente.
Raízes
Folíolos

Marrons

B

Brancas

b

Estreitos

L

Largos

l

Uma planta de raízes marrons e folíolos largos foi cruzada com outra de raízes brancas e folíolos estreitos,
produzindo 40 descendentes pertencentes a 4 fenótipos.
QUESTÃO 40
Marque, no cartão-resposta, o número esperado de descendentes heterozigotos em relação às duas
características.
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