PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPANHOL/MATEMÁTICA/BIOLOGIA
INSTRUÇÕES
1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 10 (DEZ) 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
Proposta 1
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 Que país é Esse? Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Texto 1

Texto 2

Legião Urbana
Compositor: Renato Russo
Nas favelas, no senado
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a constituição
Mas todos acreditam no futuro da
nação

Texto 3
Hino Nacional Brasileiro

(Disponível em: <https://correiopaulista.com/
osasco>.)

[...] Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil
Ó pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada
Brasil! [...]
(Francisco Manuel da Silva)

Proposta 02
Texto 1
Com impactos na agricultura, mineração e turismo, a tragédia da Vale traz incertezas para o futuro da economia de
Brumadinho. O rompimento da barragem, que completa 6 meses nesta semana, vem afetando desde renda de agricultores
familiares até números da indústria extrativa do país. Em Brumadinho, a prefeitura se preocupa com situação do município
após fim de doações da mineradora. O mar de lama da barragem da mina do Córrego do Feijão varreu parte da cidade
de Brumadinho, em Minas Gerais, e a legislação federal de barragens permanece inalterada.
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Desde o acidente, o Congresso Nacional apresentou 78 projetos de lei para fortalecer a fiscalização e a punição a
mineradoras que infringirem o Código de Mineração, mas até agora nenhum teve a tramitação concluída.
O desastre da barragem da Vale ocorreu no horário do almoço de 25 de janeiro deste ano, uma sexta-feira. Até a semana
passada, 248 mortos tinham sido identificados e outras 22 vítimas ainda estavam sem identificação ou desaparecidas. Entre
as leis que permanecem inalteradas, está a que fixa em R$ 3.421,06 o valor máximo da multa que a Agência Nacional de
Mineração (ANM) pode aplicar a mineradoras.
A partir da leitura do texto motivador e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija uma
carta argumentativa aos deputados federais solicitando atenção, seriedade e agilidade na revisão nos projetos de lei que
tratam da atuação das mineradoras no Brasil.

Orientações gerais
•
•
•
•
•

Use local e data, vocativo adequado e língua culta.
Escreva entre 20 e 30 linhas, ou seja, de quatro parágrafos.
Use argumentação embasada e que possa convencer seu interlocutor.
Use fechamento adequado.
Assine como: Um Cidadão Preocupado.

PORTUGUÊS
Texto 1
OCUPARAM A MESA DO CANTO. O GATO PUXOU o baralho. Mas nem Pedro Bala, nem João Grande, nem Professor,
tampouco Boa-Vida se interessaram. Esperavam o Querido-de-Deus na Porta do Mar. As mesas estavam cheias. Muito
tempo a Porta do Mar andara sem fregueses. A varíola não deixava. Agora que ela tinha ido embora, os homens comentavam as mortes. Alguém falou no lazareto. "É uma desgraça ser pobre", disse um marítimo.
Numa mesa pediram cachaça. Houve um movimento de copos no balcão. Um velho então disse:
− Ninguém pode mudar o destino. É coisa feita lá em cima – apontava o céu.
Mas João de Adão falou de outra mesa:
− Um dia a gente muda o destino dos pobres...
Pedro Bala levantou a cabeça, Professor ouviu sorridente. Mas João Grande e Boa-Vida pareciam apoiar as palavras
do velho, que repetiu:
− Ninguém pode mudar, não. Está escrito lá em cima. − Um dia a gente muda... – disse Pedro Bala, e todos olharam
para o menino.
− Que é que tu sabe, frangote? – perguntou o velho.
− É filho do Loiro, fala a voz do pai – respondeu João de Adão olhando com respeito. – O pai morreu pra mudar o destino da gente.
(AMADO, Jorge. Capitães da areia. São Paulo : Companhia das Letras, 2008, p. 163.)

01) Em relação ao texto 1, à obra da qual ele é oriundo e ao contexto estético de Jorge Amado, some o que for correto.
01. Capitães da areia descreve a ação dos grupos revolucionários e faz parte da fase final na obra de Jorge Amado,
juntamente com romances como Gabriela e Dona Flor e seus dois maridos.
02. Em Alguém falou no lazareto a palavra destacada remete ao lugar onde eram isoladas pessoas com doenças
contagiosas. No caso do romance, pessoas com varíola/alastrim.
04. Porta do Mar, com várias referências na obra, é um motel onde os meninos do bando Capitães da Areia sorrateiramente adentravam, planejavam seus roubos e encontravam diversão.
08. João José, o Professor, tornara-se perito em roubar livros, era o único que lia corretamente e contava aos outros
meninos do bando várias histórias, transportando-os para mundos diversos.
16. O romance de 30 estava voltado para a realidade brasileira como forma de manifestar as então recentes crises
sociais e inquietações da implantação do Estado Novo do governo Vargas.
32. Muitos meninos do bando Capitães da Areia eram chamados por apelidos que lembravam traços da personalidade
ou do físico deles. Boa-Vida era assim conhecido porque não gostava de fazer nada, por ser o legítimo malandro,
mas que no fim da história vai lutar no bando de Lampião, seu padrinho.
64. Da passagem Um dia a gente muda infere-se que Pedro Bala acreditava que o homem poderia provocar mudanças
sociais.
Resposta:
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Texto 2

Texto 3

Perguntei um dia em que ele tanto pensava
e ele respondeu que quando crescesse não
ia continuar assim um esfarrapado. Que ia ser
médico e importante que nem o doutor Pinho.
Caí na risada ah ah ah. Ele me bateu mas me
bateu mesmo e me obrigou a repetir tudo o
que ele disse que ia ser. Não dê mais risadas
de mim ficou repetindo não sei quantas vezes
e com uma cara tão furiosa que fui me esconder no mato com medo de apanhar mais.

Depois que Olímpico a despediu, já que ela não era uma pessoa
triste, procurou continuar como se nada tivesse perdido. (Ela não sentiu
desespero, etc. etc.) Também que é que ela podia fazer? Pois ela era
crônica. E mesmo tristeza também era coisa de rico, era para quem
podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza era luxo. Esqueci de
dizer que no dia seguinte ao que ele lhe dera o fora ela teve uma ideia.
Já que ninguém lhe dava festa, muito menos noivado, daria uma festa
para si mesma. A festa consistiu em comprar sem necessidade um
batom novo, não cor-de-rosa como o que usava, mas vermelho vivante.
No banheiro da firma pintou a boca toda e até fora dos contornos para
que os seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios de
Marylin Monroe.

(TELLES, Lygia Fagundes. "A confissão de Leontina".
In: PORTELLA, Eduardo. Melhores contos: Lygia Fagundes Telles. 12 ed. São Paulo: Global, 2003, p.104-105)

(LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro : Rocco, 1998, p. 61-62)

02) Sobre os fragmentos, os textos dos quais são oriundos e suas autoras, some o que for verdadeiro.
01. No texto 2 o termo em destaque caracteriza uma figura de linguagem denominada prosopopeia.
02. Leontina e Macabéa, personagens de poucas perspectivas em suas vidas, têm também em comum o poder de
reação escasso perante as humilhações pelas quais passam.
04. O texto 2 fala de um momento em que Pedro já estava ingressando na vida acadêmica, mas ainda não usufruía
do prestígio almejado. Ao passo que o texto 3 mostra como Macabéa reagiu ao roubo do namorado pela colega de
trabalho, Glória.
08. Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector podem ser inseridas no mesmo contexto artístico, isto é, a Geração de
45, da qual fazem parte ainda João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa.
16. Em A confissão de Leontina, a narradora-personagem Leontina é uma mulher que está presa por ter cometido um
crime em sua legítima defesa. Ela conta sua história desde a infância até a vida adulta através de uma confissão
direcionada a alguém que finamente resolveu escutá-la.
Resposta:

Texto 4
A biblioteca era a dependência da seção de que mais me recordava. Quando estive lá pela primeira vez, enchia o
tempo lá, lendo. Havia um razoável número de livros, mas, além dos muitos dilacerados, havia obras desfalcadas nos seus
volumes. Logo ao entrar, depois de mudar de roupa, tratei de me instalar nela. Tinha mudado de local; era agora logo na
entrada, quando antigamente era no fundo. Fui vê-la. Estava pobríssima, não havia mais o Vapereau, dicionário de literatura,
tão interessante; não havia mais uns volumes de Dostoiévski, nenhum deles escapara; os segundos românticos nacionais
tinham desaparecido; e, dos primeiros, só restava um volume de Gonçalves Dias.
Mesmo da vez passada, a biblioteca do hospício não era um modelo de lógica, não a tinha presidido nenhum espírito;
tinha de tudo, mas como a massa dos volumes era de literatura de ficção, não se observava bem o absurdo de certas
associações de obras. Agora, não; ele ressaltava francamente. Os livros de ficção eram poucos; entretanto de Bourget, de
quem não havia só romance, se encontravam os dois volumes de Essais de psychologie contemporaine, em magnífico
estado; a Bohème galante, de Gérard de Nerval, estava conservada, assim como o Romance de Pedro, o Grande tinha os
dois volumes em magnífico estado.
(BARRETO, Lima. O cemitério dos vivos. São Paulo: Cia. das Letras, 2017, p. 179)

03) Sobre o texto 4, Lima Barreto e sua obra literária, some a(s) alternativa(s) correta(s).
01. Como se vê no texto 4, O cemitério dos vivos tem narrador observador, o qual lembra de passagens da vida de
Vicente Mascarenhas, rapaz pobre que faz carreira no serviço público.
02. A partir do texto 4 pode-se inferir que não era a primeira vez do narrador naquela biblioteca.
04. Tanto o Diário do hospício quanto O cemitério dos vivos foram produzidos a partir da experiência de internação no
Hospital Nacional de Alienados, ocorrida entre 1919 e 1920.
08. A produção literária de Lima Barreto foi marcada pela investigação das desigualdades sociais. Houve, por parte do
escritor, uma leitura crítica sobre os homens e suas relações em uma sociedade provinciana e hipócrita.
16. O fragmento demonstra uma harmonização entre o narrador d'O cemitério do vivos e Policarpo Quaresma, outra
personagem de Lima Barreto, no sentido de que ambos valorizam mais a literatura brasileira do que a estrangeira.
32. O texto 4 fala de certa desorganização e falta de critérios da disposição das obras na biblioteca, o que parece dialogar com o lugar do qual ela faz parte, tendo em vista as situações caóticas vivenciadas pelo narrador no hospício.
Resposta:
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Leia atentamente o texto abaixo:
José Dias apertou-me as mãos com alvoroço, e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias,
quase a todas as horas. Como a apurasse sempre, e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus
lhe dera, o desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível; e contava-me isso cheio de uma admiração
lacrimosa. Tio Cosme se enternecia muito.
(Machado de Assis)

04) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o total.
01. Na oração José Dias apertou-me as mãos com alvoroço, [...] o termo destacado funciona como adjunto adnominal
02. Em [...], e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase a todas as horas., há um
pronome relativo com função de sujeito de um verbo transitivo indireto.
04. Em [...] e contava-me isso cheio de uma admiração lacrimosa., temos um verbo transitivo direto e indireto, um termo
recapitulativo, um predicatvo do sujeito e um complemento nominal.
08. Em como a apurasse sempre, e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus lhe dera, [...] a
conjunção destacada e subordinativa adverbial conformativa.
16. No período destacado na afirmativa anterior, podemos destacar uma expressão com a sintática função de complemento nominal.
32. Há um aposto no último período do texto.
Resposta:
Leia atentamente o texto abaixo:
Recebe a filha nos braços, tenta forçá-Ia a andar, mas o corpo dela cai para o lado, a perna parece endurecida, como
se fizesse parte de um outro organismo. Então apela para a força e levanta-a nos braços; já há muito não a segura assim,
desde que começara a ficar mocinha. No trajeto da sala para o quarto lembra noites antigas, em que a menina acordava
e pedia colo, ele ficava a noite inteira com o pequenino corpo nos braços, andando pelo escuro com sua preciosa carga
feita de amor, medo e duas mãozinhas que o agarravam quando tentava deitá-Ia outra vez na cama.
(Carlos Heitor Cony)

05) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o total:
01. Em Recebe a filha nos braços, tenta forçá-Ia a andar, mas o corpo dela cai para o lado, a perna parece endurecida, como se fizesse parte de um outro organismo., temos um período misto, isto é, com orações coordenadas e
subordinadas.
02. No período anterior, temos uma subordinada adverbial causal.
04. Em No trajeto da sala para o quarto lembra noites antigas, em que a menina acordava e pedia colo, [...], o período
em negrito é uma oração subordinada adjetiva restritiva.
08. A oração em destaque no item anterior é introduzida por pronome relativo com função de adjunto adverbial.
16. Em [...] ele ficava a noite inteira com o pequenino corpo nos braços, andando pelo escuro com sua preciosa carga
feita de amor, [...], os processos verbais são intransitivos.
32. Em Nunca lhe fui sincero. Devo-lhe, portanto, desculpas pelo meu procedimento. Roubei-lhe o sossego com minhas
atitudes, o pronome grifado (lhe) apresenta as mesmas funções sintáticas.
Resposta:
06) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o total:
01. Não há erro de concordância em: Que hora é? É meio-dia e meia.
02. Não há erro de concordância em: Haja visto o problema que você me causou, desisti de um e outro compromisso
assumidos.
04. Em Já lhe informei de que não assisti àquela peça.,não há erro.
08. Em Não se acreditam em seres extraterrestres por mais que se veja pelas regiões inóspitas aparições frequentes
de objetos voadores não identificados.
16. Em Sua obstinação implicou vitória no concurso. Desde cedo buscou obedecer aos regulamentos do colégio,
mesmo que não simpatizasse com o conteúdo deles., não há erro de regência verbal
32. Não há erro de regência verbal em: Custou a entender a situação que envolvia sua família.
Resposta:
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Texto para as questões 07 e 08.
Segunda maior produtora mundial de embalagem longa vida, a SIG Combibloc, principal divisão do grupo suíço SIG,
prepara a abertura de uma fábrica no Brasil. A empresa, responsável por 1 bilhão do 1,5 bilhão de dólares de faturamento
do grupo, chegou ao país há dois anos disposta a brigar com a líder global, Tetrapak, que detém cerca de 80% dos negócios nesse mercado. Os estudos para a implantação da fábrica foram recentemente concluídos e apontam para o Sul
do país, pela facilidade logística junto ao Mercosul. Entre os oito atuais clientes da Combibloc na região estão a Unilever,
com a marca de atomatado Malloa, no Chile, e a italiana Cirio, no Brasil.
(Denise Brito, na Exame, dez./99)

07) Segundo o texto, é(são) equivocada(s) a(s) alternativa(s):
01.
02.
04.
08.
16.

O Mercosul não influiu na decisão de instalar uma fábrica no Sul.
A SIG Combibloc está entrando no ramo de atomatado.
A empresa suíça SIG ocupa o 2o lugar mundial na produção de embalagem longa vida.
A Unilever é empresa chilena.
A SIG Combibloc detém 2/3 do faturamento do grupo.

Resposta:
08) [...] que detém cerca de 80% dos negócios nesse mercado. Das alterações feitas nessa passagem do texto, a(s) que
mantém(êm) o sentido original é:
01.
02.
04.
08.
16.

a qual detém cerca de 80% dos negócios em tal mercado.
que possui perto de 80% dos negócios nesse mercado.
que detém aproximadamente 80% dos negócios em tais mercados.
a qual possui aproximadamente 80% dos negócios nesse mercado.
a qual detém perto de 80% dos negócios nesse mercado.

Resposta:

INGLÊS
Text
The growing use of modern contraceptives has helped to reduce the size of families in developing countries from an
average of six in the 1960s to four today. A new analysis of data gathered from 300,000 women in 44 developing countries
reveals that about a third of married women in the developing world are now using modern family planning methods.
The analysis, based on national surveys made from the turn of the century, shows that while contraceptives have
contributed directly to the decline in the size of families, there are also social factors at work. Women living in towns and
cities and educated women tend to have fewer children, so migration from the countryside into tows and improvements in
women`s education certainly play a part.
However, the authors of The Reproductive Revolution, point out that these social changes are not essential in reducing
the size of families.Thailand, for instance, is still a largely rural country, yet it has achieved a dramatic reduction in total fertility
of more than 50 per cent, from an average of 4.6 children in 1975 to 2.3 children now.
09) Select the title that best represents the text.
01.
02.
04.
08.
16.

The size of families in developed countries
Birth rates at third world
The world Reproductive Revolution
Birth rates in Thailand
The decline in the size of families all over the world

Resposta:
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10) Identify the correct statement(s) according to the text above.
01.
02.
04.
08.

An increasing use of modern contraceptives has helped to lessen the size of families in developing countries.
The new study of information assembled from three thousand hundreds women in forty-five countries.
About a third of married women in the developing world are now using modern family planning methods.
Although contraceptive methods have contributed to the reduction of the families size, there are also social factors
at work.
16. Women who live in tows and cities and educated women are likely to have fewer children.
32. Migration from the countryside into tows and cities and developments in women`s education are the major factors of
increasing populations growth .
Resposta:
11) Read the summaries bellow. which one(s) contains(contain) the same information found in the?
01. Growing use of modern contraceptives has helped to reduce the size of families in developing countries ,the migration
and improvement of women education has played an important role, too. But, some experts believe some of these
changes are not so essential in reducing the size of families. In their opinion there have been a reproduction revolution.
02. There have been a decrease in the size of families in the developing world, some studies points out the improvement
of women education as the main cause of these changes but some experts disagree of these conclusions.
04. Due the growing of the world population, especially in developing world, some specialists are trying to convince
governments to establish a program of birth control with modern contraceptives and women education.
08. A study has show that the size of families in the developing world is reducing not only for the use of contraceptives
but also for the improvement of women education. However, some specialists disagree pointing that a reproduction
revolution is coming about.
16. An analysis about the growing of world population has shown that neither contraceptives nor women education has
helped to decrease this trend while some specialists diverge of the result.
Resposta:
12) Choose the proposition(s) in which the definitions of the underlined words or correspond to the meaning used in the text.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Surveys – researches or polls
Shows – exposes or displays something
Decline – refuse or reject
Improvements – buildings made to shelter poor people
Size – the dimension of something
For instance – for exemple

Resposta:

ESPANHOL
¿Conviene decir siempre la verdad?
Ser sincero es una virtud, y ser asertivo, algo muy sano, pero no siempre se puede seguir a rajatabla eso de "toda la
verdad y nada más que la verdad". En estado puro, la verdad a veces se convierte en una crueldad o puede tener efectos
muy negativos.
¿Podría alguien vivir con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Desde niños nos aseguran que mentir
está muy feo y nos aconsejan decir siempre la verdad, mientras nos hablan de los Reyes Magos o el Ratoncito Pérez. Luego crecemos y, según diversos estudios, faltamos a la verdad alrededor de un tercio del tiempo dedicado a las relaciones
personales.Y lo que es peor: la mayoría de las veces no nos damos cuenta. No, no somos –al menos no todos- mentirosos
patológicos. Se trata, simplemente, de una ley fundamental de supervivencia. Imagíneselo. Dormita tranquilamente, y de
repente el avión en el que viaja experimenta bruscas turbulencias. Las azafatas le piden que se ponga la mascarilla, tal y
como indicaron en las explicaciones previas al vuelo a las que usted no prestó atención. Ruegan, también, que mantengan
la calma en sus asientos, mientras el comandante se dispone a hablar al pasaje. ¿En semejantes circunstancias, qué cree
que sería más conveniente que dijera el piloto: algo de verdad – sufre una avería que están reparando- o toda la verdad –
estamos a punto de estrellarnos contra un océano lleno de tiburones –? […] No es necesario recurrir a situaciones extremas
para ver que la verdad en estado puro puede hacernos la vida muy difícil. "La gente que va siempre con la verdad por
delante adquiere unos niveles de agresividad difíciles de tolerar. La verdad puede ser muy cruel", sostiene la psicóloga
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clínica I. Lobato. "Si nos dijéramos todos la verdad constantemente, nos pasaríamos el día ofendidos, sería imposible la
convivencia". Ello no significa, por supuesto, que estemos obligados a mentir. "Si ves por la calle a alguien que te parece
horrible, no tienes por qué decírselo", señala Jordi Fernández Castro, profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de
Barcelona. "En el lóbulo frontal del cerebro se encuentra el mecanismo que inhibe los impulsos inapropiados que pueden
surgir ante una situación determinada". En este sentido, la psicología estudia y potencia la asertividad o capacidad de tratar
a los demás de forma equilibrada, "entre la imposición y la subordinación. La persona asertiva contesta lo que quiere, no
lo que le preguntan", matiza Fernández Castro. Cada vez más se imparten más cursos sobre esta materia, dirigidos principalmente a personas inseguras o tímidas, incapaces de decir "no". En ellos, "se estudian los trucos para negarse a decir
lo que uno piensa, o para hacerlo sin crear ningún conflicto". ¿Quién no ha intentado, por ejemplo, hablar por teléfono con
una persona que está "reunida" siempre cuando se la llama? "Hay diversos códigos sociales para evitar verse obligado
a decir la verdad", mantiene Lobato. "En ese caso podríamos equipararlo a ‘es un pesado y no quiero hablar con usted’".
La capacidad de cada uno de nosotros para tratar con la verdad varía de acuerdo con determinados parámetros, como
la capacidad de autocrítica o la seguridad en nosotros mismos.
Como explica el profesor Lobato, "hay mucha gente que no soporta una crítica". […] Pero la verdad y la mentira también son enunciados culturales. En una cultura donde el luto es blanco y los dragones no son monstruos sino símbolos de
dioses, es probable que el concepto de verdad difiera del Occidental. […]
(Martínez, Marcela (2005): ¿Conviene decir siempre la verdad?", in Muy Interesante, nº 286, Madrid, G y J España Ediciones, pp. 128-133.)

09) Elija la(s) alternativa(s) correcta(s), según el texto.
01. La mentira se caracteriza como una enfermedad que, para evitar que se produzcan daños a la sociedad, debe
erradicarse desde la niñez.
02. No decir la verdad, cosa que, la mayor parte de las veces, uno hace sin darse cuenta, constituye una ley de supervivencia.
04. La pura verdad puede hacer la vida muy difícil, pues, por poner un ejemplo, la gente que va siempre con la verdad
por delante suele adquirir un nivel de agresividad muy alto de tolerar.
08. Según sostiene la psicóloga I. Lobato, el decir la verdad constantemente tendría como consecuencia la imposibilidad
de convivencia.
16. El concepto de verdad es diferente según determinadas culturas, como ocurre, por ejemplo, entre la cultura oriental y
la occidental, por lo que podemos decir que la verdad y la mentira se caracterizan también como fenómenos culturales.
Resposta:
10) Elija la(s) opción(es) que encierra(n) las afirmaciones de Fernández Castro.
01. A veces uno se encuentra en una situación en la que está obligado a mentir, principalmente, cuando ve a alguien
muy feo, para que éste no tenga problemas de autoestima.
02. El individuo asertivo sabe manejar la situación en la que tiene que contestar a las preguntas de los demás, pues
contesta lo que quiere.
04. Las personas que no soportan las críticas son las que más mienten, pues, así, se sienten más seguras de sí mismas.
08. La persona pesada sufre el rechazo de los demás, quienes evitan hablar con ella.
16. En los cursos destinados, sobre todo, a personas tímidas e inseguras, se estudian las estrategias para negarse a
decir lo que se piensa o para hacerlo sin crear conflictos.
Resposta:
11) Indique la(s) opción(es) correcta(s) referida(s) al término señalado en la frase Si ves por la calle a alguien que te parece
horrible, no tienes por qué decírselo. (líneas 17-18).
01. La partícula se se clasifica como complemento indirecto de tercera persona que, en este caso, tiene como referencia
el antecedente "a alguien".
02. La partícula lo, en este contexto, se refiere al antecedente "a alguien".
04. El término en cuestión lleva tilde porque es una palabra esdrújula y, según la norma, todas las palabras esdrújulas
se acentúan.
08. En este término, tenemos el verbo decir y las demás partículas se clasifican morfológicamente como pronombres
complementos que, en este caso, van pospuestos porque el verbo está en infinitivo.
16. Si el verbo decir estuviera conjugado en la primera persona del presente de indicativo tendríamos la forma dígoselo,
muy corriente en el español actual.
Resposta:
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12) La relación sinonímica está correcta en:
01.
02.
04.
08.
16.

avería – fallo.
por el contrario – al revés.
persona asertiva – persona pesimista.
alrededor – aproximadamente.
averiguar – investigar.

Resposta:

MATEMÁTICA
Formulário
y = f(x) = a + b . cos(cx + d) → p =
y = f(x) = a + b . tg(cx + d) → p =

2π
|c|

π
|c|

a2 = b2 + c2 – 2 . b . c . cos A

Sn =

(a1 + an ) . n
2

Atriângulo =

b.h
=p.r
2

V+F=A+2

a
b
c
=
=
= 2R
sen A
sen B
sen C

Vprisma = AB . H

an = a1 + (n – 1) . R

Vpirâmide =

1
. AB . H
3

13) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. Os anagramas da palavra paralela que começam e terminam com a mesma letra são 360.
02. Existem 20 números inteiros positivos de até três algarismos começando com um número par e são múltiplos de 5.
04. Uma criança possui um cofre com 45 moedas: 15 de dez centavos, 15 de cinquenta centavos e 15 de um real. Ela
vai retirar do cofre um grupo de 12 moedas ao acaso. Há vários modos de ocorrer essa retirada. Admita que as retiradas são diferenciadas apenas pela quantidade de moedas de cada valor. A criança poderá realizar 91 retiradas
distintas desse grupo de 12 moedas.
08. A quantidade de números naturais que podem ser decompostos em um produto de quatro fatores primos, positivos
e distintos, considerando que os quatro sejam menores que 30 é 210.
16. O produto entre dois números irracionais distintos será sempre um número irracional.
32. Existem 480 anagramas da palavra caravelas, não havendo duas vogais consecutivas e nem duas consoantes
consecutivas.
Resposta:
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14) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. A equação

(n  2)!(n  2)! 5

tem duas soluções.
(n  1)!(n  1)! 2

 11  10   10 
02. A soma das soluções da equação         é 11.
x 3 2
3 4 5
 n   n  1
04.          ...     

3 3 3
3  3 
 n  1


4  7
 é um número inteiro múltiplo de 3.
08. A solução n da equação 
 n  1 2


 2 
16. Para x natural e x > 2, a expressão
Resposta:
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(x 2 − 1)! . x!
é equivalente a x – 1.
(x − 2)! . (x + 1)!
2

15) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. Se g uma função bijetora e definida por g(x) =

3x − 4
, então o conjunto imagem dessa função é
1 − 4x

3

y  R / y   .
4


02. Toda função par admite inversa.
04. Considerando as funções f : B → C e g : A → B, tais que f(x)

x+3
5x
1
e f(g(x)) =
, temos que g(1) = – .
4
4x + 4
2

08. Numa função ímpar, para domínios opostos as imagens são iguais.
16. O domínio da função f(x) =

x−8
|2x − 5| − 7

é o conjunto ]–∞, 1[ ∪ ]6, ∞[.

32. O gráfico de uma função par é simétrica em relação à função identidade.
Resposta:
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16) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. Sendo a +

1
1
= 4, temos que a3 + 3 = 64.
a
a

02. Sejam f(x) = x + 3 e g(x) =

13x  9
. Se f(x) > g(x), então x só pode estar no intervalo ]5, +∞[.
x2

04. A área da região plana fechada, pertencente ao 1º quadrante e limitada pela função f(x) = 12 – 2x, é igual a 72 u.a.
08. O valor da expressão

23562 − 23502
= 30.
4706

16. Se p e q são números reais positivos tais que p > q, então 2 – p < 2 – q.
32. Se f é uma função real definida por f(x) = |x – 2| + |x + 3|, então a imagem de f é {y ∈ R/y ≥ 5}.
Resposta:
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17) Some os números associados às proposições corretas.
01. Sabe-se que uma função f é sobrejetora quando o conjunto imagem de f é igual ao conjunto contradomínio de f.


Assim, pode-se afirmar que a função f : R → [4, 6] tal que f(x) = 5 + cos  . x  é sobrejetora.
2




02. O conjunto domínio da função y = f(x) = tg(3x) é D = x  R/x  + k .  , no qual k é um número inteiro.
6
3

π
 1
1
04. arcsen   + arccos   = .
2
2
2
08. Um paralelogramo possui lados de medidas a e b formando um ângulo de 60°, e suas diagonais medem D e d.
Logo, pode-se afirmar que D2 + d2 = 2a2 + 2b2.
16. Um triângulo está inscrito numa circunferência de raio R. Se um dos ângulos do triângulo mede 30° e é oposto a
um lado que mede 15 cm, então R = 10 cm.
32. A soma dos 200 primeiros números ímpares positivos é igual a 40000.
Resposta:
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18) Some os números associados às proposições corretas.
01. Um triângulo retângulo possui catetos de medida 30 cm e 40 cm. Dessa forma, a área do círculo inscrito no triângulo
é igual a 100π cm2.
02. Um dodecaedro regular é um poliedro regular que possui um total de 12 arestas.
04. Um prisma hexagonal regular tem aresta da base de medida 2 cm e área lateral igual a 12 cm2. O volume desse
prisma é igual a 6 3 cm3.
08. Uma pirâmide quadrangular regular está inscrita em um cubo, ou seja, sua base coincide com a base do cubo, e seu
vértice coincide com o centro de uma das faces do cubo. Se o volume do cubo é igual a 216 cm3, pode-se afirmar
que a área total da pirâmide é igual a 36(1 + 5 ) cm2.
9 2
16. O volume de um tetraedro regular de aresta 3 dm é igual a
litros.
2
32. Um poliedro convexo possui duas faces triangulares e três faces quadrangulares. Logo, esse poliedro tem um total
de sete vértices.
Resposta:
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19) Considerando os pontos A e B que são representados pelos afixos dos números complexos z1 =

7
7 

2  cos
 i sen 
4
4 


e z2 = 7 + 3i, respectivamente, assinale o que for correto.
01. A equação da circunferência de centro no ponto médio do segmento AB e que contém os pontos A e B é
x2 + y2 – 8x – 2y + 4 = 0.
02. A circunferência de equação x2 + y2 – 8x – 2y + 1 = 0 tem centro no ponto médio do segmento AB e tangencia o eixo
y.
04. A equação da mediatriz do segmento AB é dada por 3x + 2y – 14 = 0.
08. A área do triângulo definido pelos pontos A, B e E(2, 4) tem medida igual a um número irracional.
16. A diferença entre as áreas da circunferência de centro no ponto médio do segmento AB e que contém os pontos
A e B, e da circunferência que tem centro no ponto médio do segmento AB e tangencia o eixo y, é maior que nove
unidades de área.
Resposta:
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BIOLOGIA
20) A audição é um dos cinco sentidos do corpo humano e nos permite ouvir.
Os seus principais órgãos são as orelhas (antes designadas "ouvidos"). O
fato de possuirmos uma orelha de cada lado da cabeça nos ajuda a ter uma
melhor percepção da localização da origem do som. A figura abaixo ilustra
as regiões externa, média e interna da orelha de um ser humano adulto. Em
relação ao sentido da audição e os constituintes do aparelho auditivo, assinale
a(s) alternativa(s) correta(s).
01. O aparelho auditivo é extremamente sensível. O som alto, explosões e o
uso constante de fones de ouvido, por exemplo, podem causar a perda
irreversível da audição.
02. O canal auditivo (3) e o pavilhão auricular fazem parte da orelha externa.
Suas principais funções são: recolher e encaminhar as ondas sonoras
para o tímpano.
04. A orelha média (4) é composta pelo tímpano e por três ossículos: martelo, bigorna e estribo. Essa parte do sistema
auditivo amplifica e transforma as vibrações sonoras provenientes do ouvido externo em vibração mecânica.
08. O último ossículo da orelha média, o estribo, pressiona a cóclea (2). Aí as vibrações mecânicas se transformam em
ondas de pressão hidráulica que se propagam no fluido que a preenche. Finalmente, as ondas no fluido são detectadas pelas células ciliadas que enviam ao cérebro sinais nervosos (elétricos) que são interpretados como som.
16. Usar cotonetes para limpar a parte interna do canal auditivo pode ser extremamente prejudicial. Primeiro porque
pode causar lesões e infecções, além de remover a única proteção natural que o aparelho auditivo possui, a cera.
32. A orelha é mais conhecida como o órgão do sentido da audição, mas ela também ajuda a manter o equilíbrio – a
orientação postural – e o senso de direção. Dentro da orelha média, há um "equipamento" de percepção de equilíbrio
denominado tuba auditiva (1).
Resposta:

21) Tecidos são agrupamentos de células e determinadas estruturas que, atuando de forma integrada, desempenham
funções específicas. Assim, estão presentes somente em organismos multicelulares, tais como animais e plantas; o
que não quer dizer que todos esses representantes os possuem. Esse é o caso das algas e fungos multicelulares e
esponjas. Na Biologia, a ciência que estuda os tecidos é denominada Histologia (do grego: hydton = tecido + logos =
estudo). Sobre os tecidos que aparecem no organismo humano, marque o que for correto.
01. O tecido muscular cardíaco apresenta estruturas especiais, os discos intercalares. Essas estruturas aumentam a
coesão entre as células e permitem que o estímulo essencial à contração passe rapidamente de uma célula a outra,
de modo que todas se contraiam simultaneamente.
02. Os macrófagos são células do tecido conjuntivo encarregadas da produção de anticorpos específicos contra agentes
ou corpos estranhos ao organismo.
04. A resistência e a rigidez do tecido ósseo decorrem da associação entre fibras colágenas e sais de cálcio e fósforo.
08. Os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos são anucleados e possuem aspecto bicôncavo. São ricos em hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio.
16. O tecido epitelial de revestimento tem origem exclusivamente ectodérmica e é formado por células fortemente aderidas
umas às outras, o que lhes permite conferir proteção contra o atrito e contra a entrada de micro-organismos no corpo.
32. A coagulação sanguínea é desencadeada por uma série de enzimas, culminando na formação de um trombo, cujos
principais componentes são os leucócitos.
64. Os discos intervertebrais estão localizados entre os corpos das vértebras e são responsáveis por proteger essas
estruturas de grandes impactos e garantir uma pequena flexibilidade à coluna. Essas estruturas são formadas por
cartilagem do tipo fibrosa.
Resposta:
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22) Itabaianinha é uma cidade no interior do estado de Sergipe com 40 mil habitantes, dentre os quais 150 são anões. A
alta incidência de indivíduos anões se deve, provavelmente, a um grande número de endocruzamentos. É considerado
anão qualquer homem com altura inferior a 1,45 m ou mulher com altura inferior a 1,40 m. São várias as causas do nanismo. Uma das mais conhecidas é a acondroplasia, em que os indivíduos, além da baixa estatura, possuem estruturas
corporais desproporcionais. O tipo de nanismo apresentado por uma grande parcela dos habitantes de Itabaianinha é
uma forma de nanismo proporcional, e sua causa exata ainda é desconhecida. Em uma situação hipotética, se considerarmos que o padrão de herança do nanismo dos moradores de Itabaianinha é do tipo autossômica recessiva, e em
uma determinada população com 10 mil habitantes 900 apresentam esse tipo de nanismo, assumindo que a população
está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, analise e assinale a proposições corretas.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

As proporções fenotípicas de AA, Aa e aa serão, respectivamente 49%, 42% e 9%.
A frequência do alelo a é 0,3.
A frequência do alelo A é 0,3.
Mais de 90% da população apresenta o fenótipo normal para a característica.
O número de heterozigotos nessa população é de 4.200 pessoas.
Existem mais indivíduos heterozigotos do que homozigotos nessa população.

Resposta:

23) Fungos são seres vivos de importância médica, ecológica e econômica. Sobre esse grupos de seres vivos, assinale e
some as alternativas corretas:
01.
02.
04.
08.
16.
32.
64.

São autotróficos por fotossíntese.
Possuem tecidos verdadeiros, utilizados na alimentação de humanos e animais.
São decompositores e importantes na ciclagem de matéria no planeta.
Podem ser utilizados para a fabricação de antibiótico, como a penicilina.
Causam doenças como a candidíase, o pé de atleta e a criptococose (doença do pombo).
Reproduzem-se exclusivamente de forma assexuada.
Podem realizar associações mutualísticas com algas e plantas.

Resposta:

24) Considerando os vários mecanismos de transmissão das doenças, é correto afirmar que:
01. Doença de Chagas, hepatite, malária e aids podem ser transmitidas pelo sangue.
02. Raiva, peste bubônica, dengue e leishmaniose são transmitidas por animais.
04. Gripe, meningite e sífilis são doenças que podem ser transmitidas por gotículas de saliva eliminadas pela tosse e
pelo espirro.
08. Leishmaniose, tricomoníase, doença de Chagas e candidíase são transmitidas por insetos vetores.
16. Sífilis, herpes genital, tricomoníase e aids são sexualmente transmissíveis.
32. Não existe vacina para nenhuma das doenças citadas nas alternativas anteriores.
Resposta:
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25) Os primeiros seres vivos da Terra surgiram no oceano. Com o passar do tempo, apareceram espécies animais que se
adaptaram à vida em outros meios, como a terra e o ar. As plantas seguiram um caminho semelhante. As primeiras formas de vida vegetal, as algas, também vieram da água. Sobre a evolução e características gerais dos grandes grupos
vegetais assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o somatório.
01. Foram necessários milhões de anos para as plantas conquistarem ambientes terrestres e tornarem-se maiores e
mais complexas. Os cientistas concluíram que a evolução aconteceu desse modo depois de estudarem os fósseis
desses vegetais, ou seja, os vestígios deixados pelas plantas em diferentes épocas.
02. Os primeiros grupos vegetais enfrentaram dificuldades para se desenvolver no solo, entre elas obter água, nutrientes
e estabilidade, mas também precisavam estar no ar, para obter luz solar e dióxido de carbono. As plantas terrestres
resolveram esses problemas através do desenvolvimento de raízes, bem como caules e folhas, e um sistema de
vasos (xilema e floema) para conectá-los.
04. As plantas são extremamente importantes para a manutenção da vida na Terra. Dependemos delas, que formam
a base da cadeia alimentar dos seres vivos. Além disso, muitas plantas liberam oxigênio no ambiente a partir da
energia do Sol.
08. O primeiro grupo de plantas terrestres são os musgos e seus aliados, as hepáticas e antóceros. Juntos, eles são
chamados de pteridófitas. São plantas terrestres, mas não têm sementes ou flores.
16. As samambaias reproduzem por meio de esporos. Muitas vezes você pode vê-los se você virar uma folha madura.
Você vai ver fileiras de pequenos pontos. Cada ponto representa um soro, que contém os esporângios, que é a
estrutura que produz milhares de esporos.
32. As sementes são um grande desenvolvimento evolutivo, uma vez que, ao contrário de esporos, que são multicelulares e conter nutrição para o novo ser, as sementes estão envoltas pelo fruto nas fanerógamas.
64. A flor atrai muitos animais que ajudam na polinização, tornando o processo de polinização mais eficiente e menos
aleatória do que nas gimnospermas. A semente se desenvolve dentro de um ovário, o que se torna um fruto. O fruto
serve para ajudar a dispersão de sementes, uma vez que os animais comem as sementes e promovem a dispersão.
Resposta:
26) O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, eleito o melhor
jogador da Copa América de 2019, no Brasil, foi o destaque da
competição, pois mostrou habilidade e resistência aeróbica nas
partidas. Já outro brasileiro, Everton, o Cebolinha, o artilheiro
dessa Copa, se destacou especialmente pela sua velocidade e
impulsão. A figura a seguir mostra a percentagem de fibras do
tipo I e do tipo II encontradas em predominância nos músculos
estriados esqueléticos de quatro grupos de pessoas: atletas como
Daniel Alves (*), atletas como Everton (**), pessoas sedentárias
e pessoas com atividade física moderada.
De acordo com os dados apresentados sobre o metabolismo
energético, é correto afirmar que:
01. Os atletas mais resistentes, como Daniel Alves, estão representados no grupo C, pois, em corridas de longas distâncias,
a alta densidade de mitocôndrias e o metabolismo aeróbico
são requisitos fundamentais.
02. Os atletas de maior velocidade e impulsão, como Everton,
estão representados no grupo A, pois, para as corridas e
maior impulso do corpo, são necessárias as fibras do tipo II,
de contração rápida e metabolismo anaeróbio.
04. Se as pessoas sedentárias passarem a fazer atividades físicas regulares, suas fibras musculares podem produzir mais
mitocôndrias, pois essas organelas se autorreplicam.
08. Quando ocorre a fadiga das fibras musculares estriadas esqueléticas, verifica-se o acúmulo de ácido láctico, produzido
pela intensa atividade anaeróbica dessas células.
16. O metabolismo anaeróbio depende da ação das mitocôndrias.
32. A quebra da glicose através da fermentação láctica produz
2 ATPs como saldo energético final, 2 moléculas de ácido
láctico e dióxido de carbono.
64. A respiração aeróbica compreende três fases, que ocorrem
no interior das mitocôndrias: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia
respiratória.
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(Figura e tabela adaptadas de Fox, E.L; Mathews, D.K. Bases
Fisiológicas da Educação Física e dos Desportos. Rio de Janeiro:
Editora Guanabara, 1986, p. 72-74).

Resposta:
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