PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPANHOL/MATEMÁTICA/BIOLOGIA
INSTRUÇÕES
1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 9 (NOVE) folhas com perguntas, uma folha de redação e um
cartão-resposta.
2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 26 questões do tipo somatório. 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 abaixo, como marcar as suas respostas.
Questão 01 – 63
Questão 44 – Código de opção no vestibular (21 – Eng. Prod. Mecânica)
Questão 02 – 19		
Obs.: veja tabela de códigos no final deste caderno.
Questão 03 – 22						
			
Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados
das respostas.

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 a caneta.
Obs.: use somente caneta esferográfica azul-escura ou preta, inclusive para as folhas-respostas das questões discursivas.
7) Não utilize corretor líquido na marcação do cartão-resposta, pois a leitura óptica poderá ser prejudicada.
8) O gabarito será divulgado ao final da prova na internet através do site www.energia.com.br.
9) 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, História, Geografia, Biologia, Física, Química e Língua Estrangeira (critério também utilizado pela Coperve/
UFSC).
10) Em cada sala há um fiscal de prova. Colabore para que a seriedade do Simulado contribua na sua preparação para o
vestibular.
11) Ao terminar, entregue ao fiscal o cartão-resposta.
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Códigos das opções de curso
01.
54.
02.
64.
03.
65.
04.
05.
06.
07.
63.
08.
09.
59.
10.
50.
49.
11.
12.
13.
15.
55.
16.
17.
14.
66.
57.

Administração
Administração Pública
Agronomia
Antropologia
Arquitetura e Urbanismo
Arquivologia
Biblioteconomia
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Cinema
Design
Design Gráfico
Design Industrial
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Aquicultura
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Energia
Engenharia Florestal

18.
70.
71.
19.
20.
21.
61.
22.
67.
23.
24.
25.
62.
46.

26.
27.
28.
43.
51.
29.
68.
30.
31.
32.

Engenharia de Materiais
Engenharia de Pesca
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção Civil
Engenharia de Produção Elétrica
Engenharia de Produção Mecânica
Engenharia de Software
Engenharia Elétrica
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária e Ambiental
Engenharia Têxtil
Engenharias – Aeroespacial; Automotiva; Ferroviária e Metroviária;
Mecatrônica; Naval; Infraestrutura;
Transportes e Logística
Farmácia
Filosofia
Física
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geologia
História
Jornalismo
Letras

33.
34.
35.
44.
45.
69.
47.
36.
52.
37.
38.
39.
72.
40.
56.
58.
41.
42.
48.
73.
74.
53.
60.
99.

Matemática
Matemática e Computação Científica
Medicina
Medicina Veterinária
Moda
Museologia
Música
Nutrição
Oceanografia
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Química
Relações Internacionais
Secretariado Executivo
Serviço Social
Sistemas de Informação
Teatro
Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologias da Informação e Comunicação
Turismo e Hotelaria
Zootecnia
Outros

REDAÇÃO
1ª proposta
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema É fundamental o combate
ao tráfico de pessoas. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu
ponto de vista.

Texto I
A Organização das Nações Unidas (ONU), no Protocolo de Palermo (2003), define tráfico de pessoas como "o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força
ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou
à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade
sobre outra para fins de exploração". Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32 bilhões de dólares
em todo o mundo. Desse valor, 85% provêm da exploração sexual.
(Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/assuntos-fundiarios-trabalho-escravo-e-trafico-de-pessoas/trafico-de-pessoas. Acesso em 29
janeiro 2018.)

Texto II
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) quer a ajuda das redes sociais para combater o tráfico de seres
humanos. Um crime que, segundo a agência, está ocorrendo também através dessas plataformas. Em entrevista ao serviço
de notícias das Nações Unidas, a ONU News, o diretor de Mídia e Comunicação da OIM, Leonard Doyle, alertou que muitas
vítimas são abordadas em sites como o Facebook. Lembrando que mais de cem migrantes — que tentaram atravessar
o Mediterrâneo — desapareceram desde 5 de janeiro de 2018, Doyle afirmou que "é muito difícil persuadir alguém a não
escolher uma oportunidade (dessas), especialmente quando se trata de pessoas em situação de dificuldade econômica".
Contudo, frisou que contrabandistas não se preocupam com a segurança de ninguém e se aproveitam da vulnerabilidade
das vítimas para convencê-las a fazer trajetos. Muitas vezes, a abordagem acontece no mundo virtual. "As pessoas ainda
acreditam no que leem no Facebook", lamentou Doyle. O diretor acrescentou que a OIM "não está em condição de pagar
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o Facebook para mandar mensagens (de alerta) para as pessoas que ficam sabendo sobre as travessias (de fronteiras)
por meio dos contrabandistas". Além disso, a rede social deixa brechas em seu sistema para a criação de páginas que
disfarçam as atividades ilegais de criminosos e, ao mesmo tempo, divulgam os "serviços" desses traficantes de pessoas.
Doyle ressaltou que o Facebook e outras organizações poderiam trabalhar em conjunto com a OIM na prevenção dessas
violações. "Empresas de novas mídias e redes sociais podem nos ajudar a explicar os perigos da migração irregular, assim como elas (já) ajudam a explicar os perigos do abuso sexual. Faz parte de ser uma mídia civicamente responsável.
(Disponível em: https://nacoesunidas.org/facebook-tem-responsabilidade-civica-em-divulgar-perigos-do-trafico-de-pessoas-diz-onu/>. Acesso em 29
janeiro 2018)

Texto III
As Nações Unidas estão levando a luta contra o tráfico de pessoas para o setor aéreo por meio de seu órgão de direitos
humanos e da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI), que estão finalizando um guia com diretrizes que podem
ajudar funcionários de companhias aéreas a identificar e denunciar esse crime. Considerada a terceira atividade ilegal mais
lucrativa do mundo, depois da venda ilegal de armas e de drogas, tráfico humano foi responsável por aproximadamente
40,3 milhões de casos de pessoas submetidas a trabalho forçado e escravidão moderna em 2017 globalmente, segundo
a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Contudo, seu caráter clandestino impede estabelecer estatísticas exatas. O
tráfico de pessoas recruta, transfere, abriga ou recebe mulheres, homens e crianças por meio da força ou do engano para
sua exploração em círculos de prostituição, trabalho forçado, servidão doméstica ou remoção de órgãos. Nesse contexto,
o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) está trabalhando com a OACI
em diretrizes para treinamento de funcionários de companhias aéreas com o objetivo de identificar e reportar casos de
pessoas em situação de tráfico em voos ou dentro de aeroportos. "A tripulação está em uma posição única para observar
passageiros durante períodos de tempo determinados, o que lhe permite utilizar habilidades de observação para identificar
potenciais vítimas de tráfico de pessoas", destacou o documento.
(Disponível em: https://nacoesunidas.org/guia-ajudara-funcionarios-de-companhias-aereas-a-identificar-casos-de-trafico-de-pessoas/>. Acesso em 29
janeiro 2018.)

2ª proposta

A partir da charge, bem como do seu conhecimento prévio sobre o assunto, desenvolva uma crônica com o título: A
sociedade que se quer e a sociedade que se tem.
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PORTUGUÊS
Leia o texto seguinte:

O preconceito linguístico deveria ser crime
Basta ser homem, estar em sociedade e estar rodeado de pessoas
falantes que a língua – este sistema de
comunicação inigualável – emerge. Ela
se instaura e toma conta de todos nós,
de nossos pensamentos, de nossos
desejos e de nossas ações. Falar faz
parte do nosso cotidiano, de nossa vida.
A troca por meio das formas linguísticas
é a nossa dádiva maior, nossa característica básica. É por meio de uma língua
que o ser humano se individualiza, em
um movimento contínuo de busca de
identidade e de distinção. É isso, enfim,
que nos torna humanos e nos diferencia
de todos os outros animais.
Não existe homem sem língua. Mesmo as pessoas com deficiências diversas adotam um sistema de comunicação. Quem é surdo, por exemplo, usa
a linguagem de sinais. Sendo assim,
não existe razão para que tenhamos
preconceito com relação a qualquer
variedade linguística diferente da nossa.
Preconceito linguístico é o julgamento
depreciativo, desrespeitoso, jocoso e,
consequentemente, humilhante da fala
do outro ou da própria fala. O problema maior é que as variedades mais
sujeitas a esse tipo de preconceito são,
normalmente, as com características associadas a grupos de menor prestígio

na escala social ou a comunidades da
área rural ou do interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo
comportamento de superioridade dos
grupos vistos como mais privilegiados,
econômica e socialmente.
Então, há críticas negativas em
relação, por exemplo, à falta de concordância verbal ou nominal (As coisa
tá muito cara); ao "r" no lugar do "l"
(Framengo); à presença do gerúndio no
lugar do infinitivo (Eu vô tá verificano);
ao "r" chamado de caipira, característico da fala de amplas áreas mineiras,
paulistas, goianas, mato-grossenses e
paranaenses – em franca expansão,
embora sua extinção tenha sido prevista
por linguistas. Depreciando-se a língua,
deprecia-se o indivíduo, sua identidade,
sua forma de ver o mundo.
O preconceito linguístico – o mais
sutil de todos eles – atinge um dos
mais nobres legados do homem, que é
o domínio de uma língua. Exercer isso
é retirar o direito de fala de milhares de
pessoas que se exprimem em formas
sem prestígio social. Não quero dizer
com isso que não temos o direito de
gostar mais, ou menos, do falar de
uma região ou de outra, do falar de um
grupo social ou de outro. O que afirmo
e até enfatizo é que ninguém tem o di-

reito de humilhar o outro pela forma de
falar. Ninguém tem o direito de exercer
assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu
semelhante pela forma de falar.
A Constituição brasileira estabelece
que "ninguém será submetido à tortura
nem a tratamento desumano ou degradante". Sendo assim, interpreto eu
que qualquer pessoa que for vítima de
preconceito linguístico pode buscar a
lei maior da nação para se defender.Até
porque, sob essa ótica, o preconceito
linguístico se configura como um tratamento desumano e degradante – uma
tortura moral. Se necessário for, poderíamos até propor uma lei específica
contra esse tipo de preconceito, apenas para ficar mais claro que qualquer
pessoa tem o direito de buscar a justiça
quando for vítima de qualquer iniciativa
contra o seu modo de se expressar.
Sei que muitos devem achar que
isso é bobagem, que todos devem
deixar de falar errado. Mas todo mundo
tem direito de se expressar, sem constrangimento, na forma em que é senhor,
em que tem fluência, em que é capaz de
expressar seus sentimentos, de persuadir, de manifestar seus conhecimentos.
Enfim, de falar a sua língua ou a sua
variante dela.
(SCHERRE, Marta. Galileu, nov. 2009.)

01) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre o texto de Marta Scherre.
01. O título do texto deixa implícita a informação de que a autora está questionando a criminalização do preconceito
linguístico.
02. O tema do texto é o preconceito linguístico, porém a autora não o apresenta no parágrafo introdutório – somente no
segundo parágrafo.
04. Ao longo do texto a autora levanta a ideia de que o indivíduo se caracteriza pela maneira como faz uso da língua.
08. Não há no texto argumentos de autoridade, ou seja, a autora não utiliza outros textos para justificar suas posições
sobre o tema.
16. Implicitamente há a postura de democratização do uso da língua; explicitamente há a idealização de que qualquer
forma de expressão é válida, mesmo que o indivíduo não seja compreendido.
Resposta:
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02) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre o texto de Marta Scherre.
01. A autora escreve direcionadamente a receptores ideais que sejam linguistas, ou seja, seu texto caracteriza-se como
técnico. Prova disso são o tema e o vocabulário utilizados por ela.
02. A utilização da primeira pessoa do singular "eu", no quarto e quinto parágrafos descredibiliza a opinião da autora,
porque se trata de formulação incompatível com textos informativos, próprios de periódicos de circulação nacional.
04. Ao final do quarto parágrafo a autora se utiliza de afirmações categóricas a fim de fortalecer a opinião contrária à
existência do preconceito linguístico pela repetição do pronome indefinido "ninguém".
08. A introdução do texto não apresenta propriamente a temática a ser trabalhada, mas traz uma espécie de conceito
sobre a inevitabilidade do uso da comunicação em sociedade.
16. Há, no texto, a evidência de que não existe propriamente uma maneira errada de se expressar se o ato comunicativo
for efetivamente consumado pela compreensão do interlocutor.
Resposta:
03) Com base na imagem abaixo e em seu respectivo texto verbal, faça o somatório da(s) correta(s).
01. O texto tematiza a questão do florestamento como
uma ação tipicamente humana.
02. Poderia haver a substituição da forma verbal existem
pela forma verbal há, sem acarretar qualquer mudança semântica e morfossintática no restante do texto.
04. As expressões mais óbvio e inteligente, no texto, são
usadas de forma metonímica, apresentando uma
relação intrínseca com os termos que qualificam.
08. A expressão às vezes, na primeira linha do texto,
denota uma ideia de temporalidade.
16. A palavra indício, na primeira linha do texto, poderia
ser substituída por sinal, sem alteração de sentido.
32. A palavra que, nas diferentes linhas do texto, exerce
a mesma função morfossintática: pronome relativo,
substituindo o substantivo ou o pronome antecedente
na oração.
Resposta:
Para responder à questão 04, leia o trecho a seguir:
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)

5

04) Com base na leitura do texto e do romance do qual ele é oriundo, realize o somatório da(s) 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 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 ao 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 dá pistas sobre qual das três grandes partes do romance ele integra: a última, que é a mesma
que mostra como Pedro Bala acaba se tornando um ativista social.
Resposta:
05) Jorge Amado escreveu em 1937 o romance Capitães da areia, no qual traz para a literatura a realidade das crianças
de rua que vivem em Salvador e moram em um trapiche à beira do porto, no cais da Bahia. Considerando o romance
como um todo, faça o somatório da(s) correta(s).
01. Pedro Bala segue o destino do pai e adere à militância política, orientado pelo velho operário das docas e pelo
"estudante" que faz o papel do intelectual revolucionário.
02. Sem-Pernas se vale do defeito físico para comover as senhoras ricas, penetrar nas residências e abrir caminho para
o bando.
04. Os capitães dão uma finalidade política às artes da capoeira e à do jogo de punhais e passam a ajudar a mudar o
destino dos pobres, intervindo em comícios, em greves e em lutas obreiras.
08. O romance concentra a força de seus méritos na denúncia gritante da condição dos meninos de rua e dimensiona
a trajetória da personagem principal, da vida de lúmpen à luta proletária.
16. A morte de Dora, que desempenhou papéis diversos no bando, determina a desagregação dos Capitães e a consequente prisão e condenação de Pedro Bala.
Resposta:
06) Assinale a(s) afirmação(ões) correta(s) e dê o total.
01. Os encontros consonantais imperfeitos podem, dependendo da palavra, figurarem em sílabas diferentes. Isso se dá
em absurdo, captar, transiberiano e inapto.
02. Encontramos ditongos nasais decrescentes em alguém, ruim e vintém
04. Os vocábulos escada, descida e nascimento apresentam dígrafos.
08. As palavras: anjinho, carrocinhas, nossa e recolhendo apresentam, respectivamente, cinco, nove, quatro e oito
fonemas.
16. Em: treze, missa, mesa e casebre – há um fonema com som /z/.
32. As palavras: pastéis, maratória e ilhéu foram acentuadas segundo a mesma regra.
Resposta:
07) Assinale a(s) afirmação(ões) correta(s) e dê o total.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Os artesãos montaram as barracas na praça, sem respeitar os cidadãos que por ali passam.
Os cristãos e os pagãos estão unidos nessa campanha contra a fome.
Alguns escrivães não gostam de ser chamados de tabeIiães, apesar de o significado das palavras ser o mesmo.
Os capelães e os sacristães estavam esperando a visita do arcebispo naquela manhã.
Os cristães veem nos cestos apenas uns peixinhos e uns pãozinhos.
Aqueles guris são dois espalhas-brasas.

Resposta:
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08) Assinale a(s) afirmação(ões) correta(s) e dê o total.
01. Em: Já não se faz mais homens como antigamente., há desvio da norma culta.
02. Em: Ainda não era o momento da gente aceitar problema tão grave., não há erro.
04. Em: Zangou-se com ela e queixou-se ao pai., a partícula SE, em suas duas ocorrências, apresenta a mesma função
sintática.
08. Em: A cerca de dez anos deixei minha terra natal, mas sempre que posso volto a ela, afim de rever amigos de
infância., não há erro.
16. Os vocábulos: debate, amparo e disputa foram formados por derivação regressiva ou deverbal.
32. Em: Ainda não sei aonde mora aquela menina de olhos azuis., não há erro.
Resposta:

INGLÊS
Popes speech about hunger
01 Each day we see people who are hungry, outcasts or homeless. Today we are aware that the means at our disposal
are certainly insufficient to meet the needs of the almost eight hundred million people who suffer from hunger and
malnutrition, and still struggle for survival, on the beginning of the Year 2000.
02 Hunger is a great tragedy afflicting humanity. We urgently need to acknowledge this and to offer resolute and generous
support to the various Organizations and Movements founded to alleviate the sufferings of those who risk death
from starvation. We must give special consideration to people that are not assisted by government or international
programmes. It is necessary to continue the fight against hunger both in less advanced countries and in highly
industrialised nations where there is a growing gap separating the rich from the poor.
03 The Earth has the natural resources necessary to feed all humanity. We need to learn to use them intelligently,
respecting the environment and the rhythms of nature, guaranteeing fairness and justice in business dealings and
making sure that the distribution of wealth takes into account the duty of solidarity. Some people might believe that
this is a utopia. However, the social teaching and activity of the Church demonstrate the contrary: when men and
women are converted to the Gospel, this project of sharing and solidarity becomes a remarkable reality.
04 As a matter of fact, on the one hand we witness the destruction of great quantities of products necessary for human
life. On the other, we are saddened to see long lines of people waiting for the distribution of needed supplies by
Humanitarian Organizations. Even in great modern cities, it is not uncommon to see people searching for food in
waste disposals when the local markets close.
05 A feeling of inner revolt arouses from such scenes symptomatic of profound contradictions. Thus, we feel spontaneously
moved to Christian charity. Authentic Christian solidarity, nevertheless, is not just a transient feeling. Only as the result
of a patient and responsible training since childhood does solidarity become a fundamental personal attitude which
affects all our actions and areas of responsibility. Consequently, a general process of consciousness is needed, a
process capable of involving society as a whole.
09) In the fourth paragraph, we are informed that:
01.
02.
04.
08.
16.

great amounts of merchandises necessary to human life are not being destroyed.
only in great modern cities do people look for food in local market refuses.
while goods are destroyed, some people still depend on Humanitarian Organizations.
some people need the products which have been rejected.
a feeling of revolt emerges from scenes of huge contradictions.

Resposta:
10) In the third paragraph, the Pope says that:
01.
02.
04.
08.
16.

the Earth has the natural resources necessary to provide all human beings with food.
people have already learned to use the natural resources intelligently.
respecting the environment is the only solution to the problem of starvation.
he believes that conversion to the Gospel makes real the project of sharing and solidarity.
everybody believes that the distribution of wealth based on solidarity is a utopia.

Resposta:

7

11) The underlined words in the text above refer to:
01.
02.
04.
08.
16

Who – eight hundred million people
That – people
This – hunger as a great tragedy
Those – Organizations and Movements
Which – a fundamental personal attitude

12) According to the text, choose the pairs of words which are
similar in meaning.
01.
02.
04.
08.
16.

Alleviate (2nd) – solve
Utopia (3rd) – reality
Struggle (1st) – fight
Nations (2nd) – countries
However (3rd) – nevertheless

Resposta:
Resposta:

ESPANHOL
Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

El robot es una herramienta especial en la automatización de tareas, y el avance en su desarrollo y uso es imparable.
La robótica puede protagonizar la nueva revolución, tras la industrial y la digital. Su presencia entre nosotros es cada
vez más hábil, de modo que el gran reto de la sociedad será aprender a conocer y mejorar su uso.
Los científicos están consiguiendo que los robots colaboren con cierta normalidad con los operarios humanos,
mientras unos y otros desempeñan sus tareas. Después de un año y medio de arduas labores, la firma barcelonesa
Pal Robotics creó un androide concebido como guía de museos, ferias, centros comerciales, hoteles u hospitales, que
incluso podría ser preparado como guardia de seguridad.
En encaje de la robótica en nuestra sociedad ha causado cierta inquietud de índole laboral al modificar las necesidades de mano de obra industrial. La experiencia muestra que el balance global de la robotización industrial
incrementa el confort sin necesariamente provocar desempleo, a pesar de que sí cambia los requisitos exigidos a la
mano de obra demandada.
Podría pensarse, desde el punto de vista laboral, que los robots son los trabajadores perfectos: siempre son puntuales, nunca caen enfermos, acatan las órdenes sin chistar, no se ausentan furtivamente ni piden días de permiso, no
reclaman aumento de sueldo e ignoran qué es una huelga. En el caso particular de los robots humanoides se puede
alcanzar una gran similitud física con el ser humano, pero su movilidad y capacidad de reacción aún dista notablemente
de la nuestra. Que puedan caminar y hacer algunas actividades básicas ya es todo un logro ingenieril, aunque todavía
queda un largo camino por recorrer antes de llegar a los robots de las películas de ciencia ficción.
(Diario La Vanguardia, "Naturalmente artificial", 2014).

09) De acuerdo con el texto, está(n) correcta(s) la(s) siguiente(s) afirmación(es):
01.
02.
04.
08.
16.

La robótica precedió al desarrollo industrial y digital.
Se ha logrado que obreros y robots colaboren mutuamente en la ejecución de tareas.
Existen robots que se emplean en el ámbito turístico.
La robótica ha suscitado desasosiego en el ambiente de trabajo.
Los robots se mueven y responden de forma idéntica a la de los seres humanos.

Resposta:
10) La(s) pregunta(s) que encuentra(n) respuesta(s) en el texto es(son):
01.
02.
04.
08.
16.
32.

¿Qué tipo de revolución puede protagonizar la robótica, después de la industrial y la digital?
¿En qué fecha se han desarrollado los robots para su uso en la hostelería?
¿Qué tipo de desafío representa la robótica para los individuos?
¿En qué situación se produjo el auge del desempleo?
¿Cuáles son las críticas que se le imputan a la empresa barcelonesa?
¿Por qué han sido entrenados los robots para cuidar de la seguridad personal?

Resposta:

8

11) Considerando las palabras/expresiones del texto, está(n) correcta(s) en su(s) equivalencia(s):
01.
02.
04.
08.
16.

desarrollo (línea 1) es sinónimo de desarraigo.
tras (línea 2) equivale a antes de.
reto (línea 3) se reemplaza por aporte.
chistar (línea 13) quiere decir reclamar.
huelga (línea 14) se puede sustituir por paro.

Resposta:
12) De la lectura del artículo, se puede decir que el mejor título que expresa la idea central es:
01.
02.
04.
08.
16.
32.
64.

Aprendiendo a convivir con la robótica.
Ventajas en los hábitos de la sociedad.
El avance de los centros industriales.
Robots humanoides más desarrollados.
Confiamos en la tecnología y en la mano de obra robótica.
Las películas de ciencia ficción se han vuelto realidad.
La seguridad de los centros comerciales será exclusiva de los robots.

Resposta:

MATEMÁTICA
Formulário
sen2 x + cos2 x = 1
sen x
tg x =
cos x
cotg x =

1
tg x

1
sec x =
cos x
cosec x =

1
sen x

sen (a + b) = sen a . cos b + sen b . cos a

tg (a + b) =

tg a + tg b
1− tg a . tg b

sen (2x) = 2 . sen x . cos x
cos (2x) = cos2 x – sen2 x
si = (n – 2) . 180o
n . (n  3)
d
2
l=α∙R
a2 = b2 + c2

cos (a + b) = cos a . cos b – sen a . sen b
13) Considerando o número natural a tal que m.m.c. (a, 15) = 120 e m.d.c. (a, 15) = 5 e o número natural b tal que m.m.c
(b, 20) = 140 e m.d.c. (b, 20) = 4, assinale o que for correto.
01.
02.
04.
08.

m.m.c. (a, b) = 280.
m.d.c. (a, b) = 4.
a e b são números pares.
a > b.

Resposta:

9

14) Uma loja de cosméticos comprou 60 vidros de esmalte da marca M e 40 vidros da marca R, pagando no total R$190,00.
Se a razão entre os preços unitários dos esmaltes M e R é de 3 para 5, nessa ordem, assinale o que for correto.
01.
02.
04.
08.

A diferença entre os preços unitários das duas marcas é de R$150,00.
Se a loja tivesse comprado 50 vidros de cada marca, teria pago R$10,00 a mais.
Se a loja tivesse comprado todos os 100 vidros de esmalte da marca M, teria pago R$40,00 a menos.
Se a loja tivesse comprado todos os 100 vidros de esmalte da marca R, teria pago R$40,00 a mais.

Resposta:

15) É correto afirmar que:
4
4 

01. A forma trigonométrica do número complexo de afixo (−2, − 2 3 ) é  cos
 i sen  .
3
3 

2
2
02. Sejam i a unidade imaginária e z = (–m – m – 12) + (m – 16) . i. O único valor real de m para que z seja um número
real não nulo é m = 4.
21

 3 1 
04. 
 i = i.
 2 2 


08. João ofereceu a um amigo uma televisão por R$1500,00 à vista. A prazo, ele pediu R$1800,00, sendo R$200,00 de
entrada e o restante após um ano. A taxa de juros cobrada por João, no regime de capitalização simples, é maior
que 20% ao ano.


 

  


16. 2 .  cos
+ i sen   . 4 .  cos
+ i sen   = 8i.
6
6
3
3



 

Resposta:

10

16) Assinale a(s) correta(s) e dê o valor toral.
01. Dados dois conjuntos, A e B, em que A ∩ B = {b, d}, A ∪ B = {a, b, c, d, e} e B – A = {a}. O conjunto B é igual a {c, e}.
02. Na figura a seguir, os conjuntos A, B, C e D estão representados por 4 quadrados que se interceptam.

Dessa forma, a região hachurada pode ser representada por (B ∪ C) – (A ∪ D).
04. Sejam A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {–1, –2, –3, –4, –5}. Se C = xy : x ∈ A e y ∈ B}, então o número de elementos de C é
14.
08. Em um grupo de 200 estudantes, 98 são mulheres, das quais apenas 60 não estudam comunicação. Se do total de
estudantes do grupo somente 60 estudam comunicação, o número de homens que não estudam essa disciplina é
80.
16. O gráfico a seguir é de uma função polinomial do 1º grau e descreve a velocidade de um móvel em função do tempo t.

No instante t = 6 a velocidade do móvel é de 53,5 km/h.
32. Sejam A e B dois conjuntos não vazios ambos contidos no conjunto Universo U. Temos A  B  A  B.

Resposta:

11

17) Joaquim coleciona artrópodes e, em sua coleção, encontra-se um animal com 20 patas, um animal com 18 patas, quatro
animais com 8 patas e oito animais com 6 patas; todos com exatamente o número de patas mencionado e em perfeito
estado. Considerando essas informações, assinale o que for correto.
01.
02.
04.
08.
16.

A média do número de patas por animal é inferior a 8.
Os animais com 20 e 18 patas podem ser miriápodes.
Dentre os animais com 6 patas, podem ser encontrados percevejos, baratas e escorpiões.
A mediana do número de patas em cada indivíduo é 6.
Os animais de 8 patas podem possuir glândulas coxais em seu sistema excretor.

Resposta:

18) Sobre os estudos de geometria plana euclidiana, some as corretas.
01. Sejam a, b e c as medidas dos lados de um triângulo. Pode-se afirmar que sempre é verificada a desigualdade
|b – c| < a < b + c.
02. O número de diagonais de um icoságono regular que não passam pelo seu centro é igual a 170.
04. Um ciclista percorre um arco de 120° em torno de uma pista cujo formato é de uma circunferência de raio 30 m.
Dessa forma, o percurso feito pelo ciclista tem um comprimento de 20π m.
08. Um polígono regular possui a medida de seu ângulo interno igual ao dobro da medida de seu ângulo externo. Logo,
o número de diagonais desse polígono é igual a 9.
16. Um triângulo retângulo de catetos 60 cm e 80 cm está inscrito em uma circunferência de raio 50 cm.
32. Um triângulo T1 tem ângulos de medidas 30° e 50°, e outro triângulo T2 tem ângulos de medidas 100° e 30°. Logo,
tem-se necessariamente que T1 e T2 são congruentes.
Resposta:

12

19) Seja x um arco pertencente ao primeiro quadrante, tal que sen x =
01. cos x =

1
. Dessa forma, pode-se afirmar que:
3

2 2
3

2 2
 3

02. sen 
 x = 
2
3




04. tg   x  =  2 2
2

2 2 3


08. cos   x  =
6
3

16. sen (2x) = 
32. sen (4x) =

4 2
9

56 2
81

Resposta:

BIOLOGIA
20) O desenho abaixo demonstra o "efeito gargalo" ou "bottleneck". O mesmo é verificado quando a diversidade genética
existente numa população sofre redução por obra de um evento ambiental aleatório, resultando numa subpopulação
com um nível de diversidade genética diferente ao inicial.

Sobre o fenômeno representado acima e outros fatores que atuam no processo evolutivo, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).
01. Uma catástrofe natural, uma epidemia, um incêndio ou a escassez de recursos alimentares, por exemplo, podem
ser alguns fatores cuja ação tem a capacidade de reduzir o efetivo populacional de forma drástica.
02. Normalmente, os diferentes indivíduos da população trocam genes entre si de forma não condicionada (fenômeno
conhecido por panmixia ou cruzamento ao acaso).
04. Uma consequência desse efeito é que a subpopulação assim constituída estará sempre mais apta a subsistir a
novos fatores de ameaça e a adversidades ambientais.
08. Ao afetar a composição genética de uma população, ele se iguala à seleção natural por produzir adaptações.
16. No caso da seleção natural, os genes que passam para a próxima geração são aqueles que proporcionam uma
melhor adaptação ao meio. No "efeito gargalo", os genes que passam para a próxima geração são aqueles que
tiveram mais "sorte".
32. O percentual em que isso acontece vai depender do tamanho da população e da frequência inicial dos alelos, por
isso os efeitos da derivação genética são mais efetivos em populações pequenas, especialmente de espécies raras
e com perigo de extinção.
Resposta:
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21) Crise alimentar atinge 2 milhões de refugiados em 10 países da África, alerta ONU
De acordo com duas agências da ONU – o Programa Mundial de Alimentos (PMA) e a Agência para Refugiados (ACNUR) –, suplementos alimentares foram consideravelmente reduzidos – em alguns casos em até 50% – em grandes
operações de assistência nos Camarões, Chade, Quênia, Mauritânia, Sudão do Sul e Uganda. Já em Burkina Faso,
Djibuti, Burundi e Etiópia, houve cortes em refeições fortificadas com micronutrientes. A agência da ONU observou
que, embora o financiamento para a assistência aos refugiados tenha aumentado durante o período, as doações não
acompanharam o ritmo das necessidades crescentes, deixando a resposta humanitária significativamente subfinanciada.
(Disponível em: <https://nacoesunidas.org/crise-alimentar-atinge-2-milhoes-de-refugiados-em-10-paises-da-africa-alerta-onu/>.)

01. É provável que milhares de pessoas em situação de pobreza na África não tenham acesso à água tratada, o que
contribui para a disseminação de doenças. O organismo precisa estar bem hidratado, a água é a substância mais
abundante na célula e tem papel fundamental no metabolismo (quanto maior o teor de água de um tecido, maior o
seu metabolismo).
02. Frutas, verduras e leite são excelentes fontes de sais minerais. A falta de cálcio (Ca) pode desencadear dificuldade
de coagulação do sangue e ainda raquitismo nas crianças.
04. É possível que boa parte da população africana, que vive em condições de grande pobreza, apresente carência de
ferro (Fe), elemento químico que entra na composição da hemoglobina, proteína transportadora de oxigênio.
08. Carboidratos são sintetizados pelos seres autótrofos principalmente através da quimiossíntese, processo realizado
por bactérias, fungos e plantas.
16. Lipídios participam da composição química da membrana plasmática. No tecido adiposo acumulam-se como reserva
energética e também exercem papel isolante contra perda de calor.
32. Os lipídios simples do tipo cerídeos ocorrem onde há necessidade de impermeabilização, como na superfície de
folhas (carnaúba), frutos (maçã) e são produzidos na glândula uropigial dos anfíbios e mamíferos, para impedir que
a superfície do corpo se molhe quando o animal entra na água.
Resposta:

22) A Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas (Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também
denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional
Decidual), e ecossistemas associados (manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos
e encraves florestais do Nordeste). Dentre os grupos vegetais importantes dessa formação temos as pteridófitas, sobre
o grupo assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o somatório.
01. As pteridófitas são plantas vasculares ou traqueófitas, ou seja, que possuem tecidos condutores e criptógamas, pois
não possuem sementes.
02. Os exemplos mais conhecidos são as samambaias, avencas, cavalinhas e cicas, muito utilizadas como plantas
ornamentais.
04. Diferem das briófitas principalmente por causa dos tecidos condutores e na alternância das gerações, já que nas
briófitas o esporófito é a fase dominante e nas pteridófitas é o gametófito.
08. Ocorre a alternância de gerações na reprodução sexuada, sendo o esporófito (fase diploide) a geração duradoura.
A água é essencial, pois os gametas dependem dela para se movimentar.
16. Possuem corpo organizado em caule, raiz e folhas. O caule é a estrutura que sustenta as folhas e faz o transporte
da seiva através dos tecidos condutores pela planta. Em muitas samambaias ele cresce subterrâneo ou paralelo à
superfície do solo, sendo chamado rizoma.
32. As samambaias, quando atingem a maturidade sexual, desenvolvem os esporos, que são originados por meioses, a
partir de células localizadas dentro dos esporângios. Os esporângios, por sua vez, são reunidos dentro de estruturas
chamadas soros.
Resposta:
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23) O valor máximo considerado normal para o nível de triglicérides no sangue é de 150 miligramas por decilitro (mg/dl).
No entanto, mesmo estando dentro desse limite, uma pessoa pode ter um alto risco de contrair doenças coronárias. Por
exemplo, uma das formas de identificar o risco de aterosclerose é calculando a razão entre a concentração de triglicérides pela de HDL (lipoproteína de alta densidade), isto é,
concentração de triglicérides
.
concentração de HDL
O quadro abaixo apresenta esses riscos em função dessa razão.
Razão (r)

Risco

r≤2

Baixo

2<r≤4

Moderado

4<r≤6

Alto

r>6

Altíssimo

Considere uma pessoa com nível de triglicérides igual a 150 mg/dl e assinale o que for
correto.
01. Se aumentar a concentração de HDL, então o risco de ter aterosclerose também
aumentará.
02. Se a concentração de HDL for igual a 40 mg/dl, então essa pessoa tem alto risco de
aterosclerose.
04. Se ela tem baixo risco de aterosclerose, então a concentração de HDL no seu sangue
é maior ou igual a 75 mg/dl.
08. Se essa pessoa tem alto risco de contrair aterosclerose e consegue diminuir pela
metade os níveis de HDL e de triglicérides, então ela passará a ter um risco apenas
moderado.
16. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, que ajuda a eliminar o excesso de colesterol do sangue, transportando-o das artérias para o fígado, que o excreta na bile.
Resposta:

24) Salmão transgênico: animais geneticamente modificados para servir de alimento.
O Salmão é o primeiro animal geneticamente modificado, a receber aprovação para servir de alimento
no mundo: o salmão transgênico é uma realidade. A
criatura é uma produção da empresa AquaBounty.
Ela colocou no salmão atlântico o DNA do salmão
real, uma espécie gigante oriunda do Pacífico. A
grande vantagem da espécie modificada é que ela
cresce mais rapidamente que as outras: em um ano
e meio atinge o tamanho típico dos três anos, que é
o exigido pelo mercado. A nova espécie foi batizada como AquAdvantage. De acordo com o site da
empresa, "somos uma pequena empresa com uma
visão ousada. Queremos aumentar o número do
melhor salmão do Atlântico. Um peixe que é nutritivo,
delicioso, fresco e acessível".
De acordo com os dados obtidos no texto, com o gráfico e com seus conhecimentos do assunto, é correto afirmar:
01. Os salmões geneticamente modificados (GM) têm crescimento acelerado devido à maior produção de hormônios
do crescimento pela glândula hipófise.
02. A expressão do transgene ocorrerá pela tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do transgene.
04. A criação desses animais ocorre em tanques especializados com proteção própria, que impede o seu escape para
a natureza.
08. Aos 18 meses, os salmões transgênicos possuem 5 vezes a mais massa dos salmões normais.
16. O salmão transgênico produzirá descendentes com o código genético modificado.
32. O transgene foi inserido nas células somáticas do salmão atlântico, por isso não podem ser transmitidos à descendência desses peixes.
Resposta:
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25) De acordo com o heredograma abaixo, que mostra uma família com indivíduos não afetados (quadrados e círculos
brancos) e afetados por uma anomalia (quadrados e círculos pretos).

Utilizando a 1ª e a 2ª lei de Mendel, a análise deste heredograma nos permite concluir corretamente que:
01. o padrão de herança da anomalia é autossômico dominante.
02. a possibilidade de o casal II–3 e II–4 ter outra filha afetada pela anomalia é de 25%.
04. os indivíduos I–1 e II–2, por exemplo, são indivíduos afetados pela característica que está sendo estudada, enquanto
II–1 e III–3 não o são.
08. o indivíduo II–6 pode ser heterozigoto.
16. a probabilidade de o indivíduo III–1 ser heterozigoto é de 2/3.
32. se ocorrer o casamento entre III–3 e III–4, a probabilidade do nascimento de uma criança afetada será de 1/6.
Resposta:

26) Alguns termos em genética são extremamente importantes para a compreensão de mecanismos de transmissão das
características hereditárias, entre essas temos os grupos sanguíneos. A respeito desse tema some as alternativas
corretas.
01. Herança do sistema sanguíneo ABO é exemplo de polialelia ou alelos múltiplos.
02. A probabilidade de um casal, em que o homem é heterozigoto para o fator Rh e a mulher é homozigota recessiva
para esse gene, ter dois filhos do sexo masculino, sendo o primeiro homozigoto recessivo e o segundo heterozigoto,
é de 25%.
04. Uma pessoa sem aglutininas anti-A e anti-B no plasma e que possui os aglutinogênios A e B nas hemácias pertence
ao grupo sanguíneo AB.
08. Um homem com tipo sanguíneo O positivo, ao casar-se com uma mulher com tipo sanguíneo A positivo, apresentará
somente filhas com eritroblastose fetal.
16. Uma mulher com fenótipo sanguíneo A positivo duplo-heterozigoto casa-se com um homem com fenótipo B negativo
também duplo-heterozigoto e apresenta 3/16 de probabilidade de ter uma filha com o mesmo fenótipo do seu pai.
32. No sistema MN podemos observar um exemplo de codominância, no qual o indivíduo heterozigoto manifesta um
fenótipo intermediário.
Resposta:

16

17

