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 Limites devem ser
impostos no mundo das artes?. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a
defesa de seu ponto de vista.

Texto I
A exposição "Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira" foi cancelada após diversas manifestações
nas redes sociais, sendo o Movimento Brasil Livre (MBL) apontado como um dos principais grupos que articulou os protestos – taxados como censura por diversos internautas. A mostra, que acontecia no Santander Cultural em Porto Alegre,
foi inaugurada em 15 de agosto e reunia 270 trabalhos de 85 artistas, de acordo com o jornal Zero Hora. "Algumas peças
apresentadas na mostra revelam imagens que podem provocar um sentimento contrário daquilo que discutem. Porém,
foram criadas justamente para nos fazer refletir sobre os desafios que devemos enfrentar em relação à questões de gênero, diversidade, violência entre outros", afirmou o Santander Cultural em suas redes sociais no último dia 8. Esta não foi
a leitura de muitos internautas, especialmente os seguidores do Movimento Brasil Livre, que se posicionou contra a exposição. "O Santander cancelou uma amostra de 'arte' com material que contém pedofilia e zoofilia direcionado a público
escolar após pressão nas redes do MBL e de outros grupos de direita", escreveu o grupo em sua página no Facebook.
Com a ajuda da campanha do MBL e da repercussão cada vez maior nas redes sociais, o Santander decidiu recuar e,
no domingo, anunciou o cancelamento da exposição. "Pedimos sinceras desculpas a todos os que se sentiram ofendidos
por alguma obra que fazia parte da mostra. O objetivo do Santander Cultural é incentivar as artes e promover o debate
sobre as grandes questões do mundo contemporâneo, e não gerar qualquer tipo de desrespeito e discórdia", afirmou o
espaço em sua página no Facebook.
(Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/entenda-obras-da-exposicao-queer-cancelada-pelo-santander/>. Acesso em 02
fevereiro 2018.)
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Texto II
O ser humano não apenas tem limites naturais como a vida em sociedade exige limitações culturais. O que são as leis
senão isso? Não podemos dirigir veículos livremente, por exemplo; há uma série de limitações no código de trânsito que
nos "oprimem". E que dizer das limitações do Código Penal? Alguém aí é livre para matar, roubar, estuprar e vilipendiar
culto religioso? Não segundo nosso Código Penal. Você pode discordar, achar absurdo etc. e tal, mas se cometer qualquer
dessas ações será sancionado, vendo sua liberdade contida. Se você ainda tem dúvidas se arte tem limite, então faça um
breve e singelo exercício de imaginação. Digamos que naquela exposição sexual do Santander Cultural tivéssemos não
uma pintura com dois sujeitos currando uma cabra, mas uma performance "artística" com dois depravados currando uma
cabra ao vivo. Agora "passou do limite" ou ainda pensa que artista pode tudo?
(Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/francisco-escorsim/2017/09/19/arte-tem-limite-e-defensor-politicamente-correto/>. Acesso em 05
fevereiro 2018.)

Texto III
A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Denise Villela, e o promotor da Infância e da Juventude de Porto Alegre Júlio Almeida
estiveram, nesta terça-feira (12/9), na exposição "Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira", exibida no
Santander Cultural de Porto Alegre. Para os representantes do MP, o conteúdo das obras não configura pedofilia. […] No
Brasil não existe uma legislação específica sobre a classificação indicativa de mostras e exposições presentes em museus
e galerias – como ocorre com teatros, cinema e televisão. Porém, segundo a coordenadora, as instituições de arte podem
adotar um sistema baseado nos já existentes.
(Disponível em: <https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/mp-gaucho-avalia-que-nao-ha-pedofilia-na-exposicao-queermuseu>. Acesso
em 05 fevereiro 2018.)

Texto IV
Qual a importância da transgressão e da provocação na arte? ele deve ter limites? quais seriam
e por onde deveriam se pautar?
SOLANGE FARKAS A arte é um exercício contínuo de transgressão, principalmente a partir das vanguardas do começo
do século 20. Isso dá a ela uma importância social muito grande porque, ao transgredir, ela aponta para novos caminhos
e para soluções que ainda não tínhamos imaginado para problemas que muitas vezes sequer conhecíamos. A seleção
dos trabalhos dos artistas para a próxima edição do festival [Videobrasil], por exemplo, me fez ver que os artistas estão
muito antenados com as diversas crises que estamos vivendo e oferecem uma visão inovadora para o nosso cotidiano e
acho que isso é um bom exemplo.
MARCELLO DANTAS O papel da arte é abrir a cabeça das pessoas. Permitir novas ideias, proporcionar reflexão, imagem e revelar algo do inconsciente coletivo. Para isso ela precisa necessariamente existir no território do inexplorado, do
desconhecido, da originalidade e do inominável. Esse território nunca pode ser alcançado se a arte for mantida em um
cercado conceitual, onde está pré-definido o que pode e o que não pode. A arte é sobre o que não sabemos e por isso
deve poder ser transgressora, indefinida, incompreendida, subjetiva. Sociedade que não tem isso é uma sociedade pobre,
sem alma e sem potencial criativo. Incompreendido hoje pode ser o gênio de amanhã. Uma sociedade sem transgressores
é uma sociedade burra.
BAIXO RIBEIRO Através da arte, é possível dialogar em níveis que simples conversas não alcançariam. A arte tem a
capacidade de quebrar protocolos, regras e leis. E ainda ser elegante, sutil e sofisticada, mas, também, tosca, malcriada
ou brega. Não existem limites estéticos. Se percebermos a existência de um limite, é bom que exista uma arte que venha
ultrapassá-lo. Faz parte da natureza da sociedade possuir elementos que queiram preservar a ordem e seus antagonistas,
que queiram transformá-la. Geralmente o espírito da provocação é excitado por uma sensação de conformismo que tome
conta do ar, a subversão é mais intensa quando as leis são mais opressivas, a transgressão é mais legal quando a lei não
é legal. Acho que deve haver sempre uma tensão entre essas partes, mas não acho tão importantes estabelecer limites e,
sim, procurar equilíbrios.
(Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/16/Quais-os-limites-da-arte-segundo-tr%C3%AAs-especialistas>. Acesso em 05
fevereiro 2018.)
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Texto IV

(Disponível em: <https://www.metropoles.com/entretenimento/exposicao/mp-gaucho-avalia-que-nao-ha-pedofilia-na-exposicao-queermuseu>. Acesso
em 05 fevereiro 2018

Proposta 2: Elabore uma carta argumentativa
É impossível negar que as decisões políticas possuem impactos a curto e a longo prazo. Os resultados de propostas
podem repercutir por décadas, seja de maneira positiva, seja negativa. Sabendo disso e com o auxílio dos textos a seguir,
redija uma carta argumentativa como um jovem do Brasil no futuro para um político atual, buscando convencê-lo da
importância de não pensar apenas no agora, mas no que está por vir com exemplos de projetos que deram certo ou não.

Texto I

(Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/>.)

Texto II
Operação Lama Asfáltica, Lava Jato, Adna, recomendações do MPE (Ministério Público Estadual), MPF (Ministério
Público Federal), reforma política, ex-políticos envolvidos em escândalo sexual com adolescentes, investigação para saber se houve irregularidade na cassação do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP). O segundo semestre de
2015 está só no começo, mas inúmeras polêmicas permeiam o cenário em pleno ano pré-eleitoral. Para os presidentes
das maiores siglas sul-mato-grossense, todos esses fatos devem respingar no próximo pleito e, por isso, 2016 ainda é um
território desconhecido.
Dirigente regional do PT, prefeito de Corumbá e praticamente pré-candidato à reeleição, Paulo Duarte, alega que o
ditado "a política é como nuvem" nunca esteve tão evidente como agora e as mudanças que ocorrerão por conta da crise
política serão permanentes. "É um ano completamente atípico. Houve um processo natural de mudança que em 2016 vai
estar só começando nas eleições", avaliou.
(Disponível em: <http://www.midiamax.com.br/politica/dirigentes-admitem-consequencias-eleitorais-escandalos-politicos-268233>.)
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Texto III
Com um plano de metas – o Plano Nacional de Desenvolvimento – debaixo do braço, Juscelino abriu estradas e estimulou a indústria automobilística. Sobre ele, comenta o jornalista de política de O Estado de S. Paulo, Gabriel Manzano:
"cravaram em JK o carimbo de "desenvolvimentista", mas ele foi mais que isso. Num país traumatizado pelo suicídio de
Getúlio, mudou a agenda, "criou a moda" de se olhar para frente na administração do país – e olhar com otimismo. Não
era só slogan. Ainda candidato, ele reuniu técnicos e montou um projeto nacional, resumido no célebre "50 anos em 5",
comentou para o Opinião e Notícia. "Ao tirar a capital do Rio de Janeiro, apesar da duvidosa escolha que fez com Brasília,
abriu caminho para uma nova identificação nacional. Era elegante, simpático, acessível, adorava dançar, vivia sorrindo e
perdoando seus críticos – tudo que o país precisava depois da tragédia de Getúlio".
Manzano ressalta, no entanto, que o legado de Kubitschek foi marcado também por omissões e erros graves. "JK era
tão amigo de seus amigos que, muitas vezes, deixava de lado o rigor da lei. Não mexeu com a corrupção, que foi gigantesca na construção de Brasília. Ao optar por uma capital no fundão de Goiás, trocou um problema por outro, distanciando
o povo do poder e poupando os políticos da pressão das ruas. E foi em seus cinco anos que a inflação encorpou, para
alimentar seguidas crises e infernizar o país até a vinda do Plano Real, 35 anos depois", ensina.

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 e à obra de onde ele é oriundo, some o que for correto.
01. 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.
02. 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.
04. 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.
08. 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.
16. 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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02) Capitães da areia, de Jorge Amado, faz parte do Modernismo, dentro do Romance Regional de 30. Sobre essa obra e
seu contexto estético, some a(s) alternativa(s) correta(s):
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. O livro narra a vida de meninos abandonados nas ruas de Salvador, os quais, apesar de marginais (viviam de furtos),
ao final organizam-se como um grupo político que defende ideias revolucionárias.
04. A narrativa é precedida de cartas à redação de jornais e reportagens sobre a necessidade de se tomar providências
em relação ao bando de delinquentes juvenis (os capitães da areia), o que dá ares de veracidade à história.
08. A história dramática narrada no livro está dividida em duas longas partes, sendo que a segunda, Canção da Bahia,
Canção da Liberdade, relata a passagem de Dora pelo trapiche e a transformação de Pedro Bala.
16. O personagem central, Pedro Bala, torna-se líder político, comandando uma brigada de choque: Intervém em comícios, greves, lutas obreiras. A lua mudou seus destinos... para que depois continuasse a mudar o destino de outras
crianças abandonadas do país.
32. 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.
Resposta:
03) Considere as proposições abaixo acerca da obra Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, e assinale a(s)
correta(s).
01. Assim como Aluísio de Azevedo, que discorreu sobre o cotidiano miserável dos despossuídos da população brasileira em O cortiço, em Quarto de despejo, sob uma perspectiva diversa, retrata-se alguém que viveu na favela do
Canindé, em São Paulo.
02. O diário de Maria Carolina – uma mulher negra e pobre, catadora de papel – foi escrito na década de 1950 e denuncia a violência, a fome e a miséria.
04. Visto ter sido escrito na primeira metade do século XX, o livro não pode ser considerado atemporal, já que a vida
dos que habitam as favelas brasileiras hoje não é semelhante à da narradora de décadas atrás, pois o cotidiano é
menos sofrido devido às ações sociais implementadas atualmente.
08. De forma resumida, o diário de Carolina é uma espécie de literatura-verdade; sua linguagem é, ao mesmo tempo,
simples – aproximando-se da oralidade – e rebuscada – ao empregar palavras da língua padrão, a exemplo de
"funestas".
16. Carolina se mostra, na obra, uma mulher que se preocupa com a educação de seus filhos, com a política e com a
sociedade.
32. A obra tem início com a seguinte cena: Carolina retorna de mais um árduo dia de trabalho e entrega para sua filha
um par de sapatos novos, presente de aniversário.
64. Carolina afirma que apreciava o canto dos pássaros, os dias ensolarados: Eu sou muito alegre. Todas as manhãs
eu canto. Sou como as aves [...].
Resposta:
Leia atentamente o texto abaixo:
Recebe a filha nos braços, tenta forçá-la 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 Ievanta-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-la outra vez na cama.
(Carlos Heitor Cony)

04) Assinale a(s) alternativa(s) que não apresenta(m) erro na análise da palavra extraída do texto:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Em parece existem três sílabas, seis fonemas e seis letras.
Em endurecida existem cinco sílabas, dez fonemas e dez letras.
Em fizesse temos três sílabas, seis fonemas e sete letras.
Em então temos um dígrafo nasal e um ditongo nasal decrescente.
Em assim temos um dígrafo e uma vogal nasal.
Em agarravam temos o mesmo número de letras e fonemas.

Resposta:
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05) Assinale a(s) alternativa(s) que não apresenta(m) erro.
01. Em Recebe a filha nos braços, tenta forçá-la a andar [...], há dois artigos definidos.
02. Em [...], mas o corpo dela cai para o lado, a perna parece endurecida, como se fizesse parte de um outro organismo., há um vocábulo que, quando pluralizado, sofre metafonia, isto é, mudança de som.
04. Em [...] ele ficava a noite inteira com o pequenino corpo nos braços., encontramos apenas dois artigos definidos.
08. O vocábulo endurecida é fruto de uma parassíntese.
16. Os vocábulos um, cai e outro apresenta o mesmo encontro vocálico: ditongo oral decrescente.
Resposta:

06) Assinale a(s) série(s) em que contenha(m) erro quanto ao significado dos radicais.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

algia = dor (nevralgia) – taqui = rápido (taquicardia) – hetero = difícil (heterônimo).
anto = escolha (antologia) – crono = tempo (anacronismo) – topo = lugar (topônimo).
antropo = homem (misantropo) – tri = dois (trissílabo) – zoo = animal (zoologia).
antropo = homem (misantropo) – dermato = pele (dermatologista) – oligo = detestável (oligarquia).
acro = extremidade (acrópole) – filo = amigo (bibliófilo) – caco = mau (cacografia).
gêneo = que gera (homogêneo) – teca = lugar em que se guarda (discoteca).

Resposta:

07) Assinale a(s) alternativa(s) em se classificou corretamente a figura de linguagem presente no texto.
01. Rafaela comeu uma caixa de chocolates. (metonímia)
02. Sua voz doce e aveludada era uma carícia em meus ouvidos. (sinestesia)
04.

(gradação)
08. A guerra pode gerar paz. (oximoro)
16. Bruna lê Paulo Coelho. (metáfora)
Resposta:

7

08) Assinale a alternativa em que se assinalou corretamente a função de linguagem predominante.
01. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês … Mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos
aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana!!! Isso quer dizer
que tenho muito trabalho hoje e amanhã.... Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado?!?
(metalinguística)
02. É só até amanhã. Não perca! (apelativa)
04. Escrever é uma forma de expressão gráfica. (metalinguística)
08. Ei, vocês estão me ouvindo? (referencial)
16. Tranquilo e infalível como Peri/ Virá que eu vi. (poética)
Resposta:

INGLÊS
Contraceptive methods
There are so many different types of contraception available that you should be able to find the right method for you. But
you may have to try several different things before you choose the one you like most.
We have reached the stage where unplanned pregnancies really should be rare, because of the range of good methods
of birth control.
At present, there are about 14 reliable ones.
What are the most popular types of contraception?
According to the Office of National Statistics (ONS), the Pill and the condom remain the most widely used methods in
Britain. Both are employed by about 25 per cent of sexually active couples.
Below is a league table of popularity among the various methods of family planning.
It's based on the recent survey carried out by the ONS on contraception among women aged 16 to 49, plus information
from the Family Planning Association. It relates to 2009, because at the present time no more recent worthwhile surveys
have been done.
The figures may differ very slightly from those in other tables. Even when using large samples, minor variations in results
will occur.

Table 1: League table of popularity among the main methods of family planning.
Rank
1st equal
1st equal
3rd		
4th		
5th		
6th		
7th		

Contraceptive
The Pill,– 25 per cent.
The male condom – 25 per cent.
Vasectomy – 11 per cent.
Female sterilisation – nine per cent.
The coil (intra-uterine deviceor IUD) – four per cent.
Withdrawal method – four per cent.
Variations of the rhythm method – three per cent.

09) According to the text, we can conclude that:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Currently, there are around fourteen reliable contraceptive methods.
Unplanned pregnancies actually should be uncommon, because of the variety of good methods of birth control.
According to the ONS, the Pill and the condom remain the most broadly used methods in Britain.
The figures in the presented table may vary a little from other ones.
Different contraceptive methods are equally spread and used by population.
Different contraceptive methods are more popular than others.

Resposta:

8

10) Select the proposition(s) which contains (contain) correct definitions for the words/expressions in text.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Available – something that can be obtained.
Several – very rude or rigorous.
Choose – To make a choice or select.
Rare – that is abundant.
Range – assortment or variety of something.
Figure – Data or information about.

Resposta:

What works and what doesn't?
With the exception of Withdrawal (coitus interruptus), the above methods have the blessing of family planning experts
because when used properly, they have a superior chance of preventing pregnancy.
However, while the rhythm method is okay for well-motivated couples who have been trained in its use by a qualified
'natural family planning' teacher, for the rest of us, it's a bit risky.
Also very risky are certain non-approved methods, for instance, using spermicides (chemical pessaries, creams or foams),
or douching your vagina after sex.
Practices like 'doing it standing up' or 'coughing a lot afterwards' or 'trying not to come' don’t work, and will simply lead
to unwanted pregnancy.
How effective are the various methods?
Some contraceptive methods are more effective in preventing pregnancy than others, while only condoms offer any
protection against sexually transmitted infections.
The following figures will give you some idea of which kinds of contraception are the most efficient at protecting you
against pregnancy.

Table 2: Effectiveness of contraceptive methods.
Contraceptive method
Vasectomy				
Female sterilisation		
The Pill				
IUD (the coil)		
Male condom		
Female condom		

Effectiveness
Almost 100 per cent
Almost 100 per cent
Almost 100 per cent
97 to 98 per cent
90 to 98 per cent
90 to 98 per cent

None of the methods is quite 100 per cent effective, which means the only guaranteed way of preventing conception is
to not have sex.
You should also remember that some methods are quite complicated to use, and no method is as safe as the figures
quoted if you don't follow the instructions carefully.
For example, if you are taking the Pill, you shouldn’t miss taking a tablet. If you are using condoms, you should make
sure you put them on before sex starts – not half way through. If you’re relying on the contraceptive injection, you do need
to turn up for your jab on time.
Every method, except vasectomy and sterilisation, can fail if you don't take care.
(<http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/contraception_which.htm>.)

11) Select the correct alternative according to the text.
01.
02.
04.
08.

The withdrawal method is also known as coitus interruptus.
The withdrawal method has the blessing of family planning experts.
The rhythm method works for a restrict kind of people.
'Doing it standing up', 'coughing a lot afterwards' or 'trying not to come' don’t work, and will just guide to unwanted
pregnancy.
16. Only condoms offer protection against sexually transmitted infections besides preventing pregnancy.
32. Douching your vagina after sex is a low risk method in preventing pregnancy.
Resposta:

9

12) Select the alternative(s) which presents (present) the correct translations of the following words as they are used in the
text.
01.
02.
04.
08.
16.

withdrawal – retirada
lead – lidera
kinds – tipos
against – contra
figures – figures

Resposta:

ESPANHOL
Texto 1
Los conflictos entre la comunicación masculina y femenina.
Cuando hombre y mujeres hablan, persiguen objetivos muy distintos a través de su discurso, de ahí los famosos malentendidos y las interferencias que obstaculizan el diálogo fluido entre ambos sexos. Así lo afirman los expertos del lenguaje,
quienes, además, sostienen que tanto unas como otros tienen estilos de conversación con reglas y fines propios. Mientras
que las primeras son educadas para que la palabra les permita estrechar vínculos y les sirva de puente para conectarse
afectivamente con los demás, ellos crecen en una jerarquía social donde las conversaciones son sólo negociaciones por
intermedio de las cuales tratan de conquistar y mantener un lugar de prestigio o protegerse de no ser desplazados hacia
abajo en el status social. Por otra parte, esto hace que las mujeres sean más proclives y abiertas a sugerencias y consejos,
mientras que los varones a menudo los menosprecian y rehuyen ya que los consideran una orden que pone en peligro
su independencia. Toda esta mezcla cultural da paso a diferentes maneras de conversar e, incluso, a interpretaciones
diametralmente opuestas de la misma palabra.
(DESCUBRIR, n. 66, Argentina, Enero, 2017).

09) El texto tiene como objetivo principal:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

valorar el sexo masculino en el juego social.
enseñar cómo son educadas las mujeres a respecto al uso del lenguaje.
explicar por qué el diálogo entre varones y mujeres presenta problemas.
señalar el prestigio social de los varones en nuestra sociedad.
imponer una regla para que la conversación sea efectiva entre los sexos.
mencionar algunas de las diferencias entre hombres y mujeres en el acto del habla.

Resposta:

10) De acuerdo con lo expuesto en el texto, es correcto afirmar que el acto del habla para las mujeres:
01.
02.
04.
08.
16.
32.

las ubica favorablemente en la jerarquía social moderna.
es instrumento de manipulación social.
estriba en el acercamiento al prójimo.
sólo cambia respecto a los vínculos afectivos.
presenta los mismos objetivos que a los varones.
les permite estrechar vínculos con otras personas.

Resposta:

10

Texto 2.
Guerra de sexos y de chistes.
Según un estudio, los hombres y las mujeres tienen sentidos de humor muy diferentes, que lo reflejan en la forma en
que se ríen del otro sexo.
"Tus rebuznos me entran por un oído y me salen por el otro", le dice el marido a su mujer. "Eso es porque en medio no
tienes nada para retenerlos", le responde ella. El chascarrillo desata carcajadas en una reunión de amigas. Pero la lingüista
alemana Helga Kotthof no se ríe, sino toma nota de éste y de otros chistes para su tesis doctoral. Kotthof, que lleva dos
años estudiando conversaciones mantenidas por hombres y mujeres, ha concluido que el humor planea en el 80 por 100
de los casos.
Los patrones sexuales hacen que los hombres aumenten su prestigio entre sus colegas masculinos mostrando un humor
agresivo hacia las mujeres. Cuando son niñas, ellas no replican y evitan puyas por miedo a la controversia, pero al hacerse
mayores se sienten seguras y recurren a un lenguaje creativo para rebatir la mala lengua masculina. Por otro lado, como
las mujeres no tienen prototipos como la suegra o la chica guapa y tonta, deben agudizar la imaginación.
(DESCUBRIR, n. 67, Argentina, Febrero, 2017).

11) De acuerdo con la lingüista Helga Kotthof, es correcto afirmar que:
01.
02.
04.
08.
16.

el prestigio masculino entre colegas de trabajo aumenta en la misma proporción que su agresividad.
al sentirse protegidas, las niñas no responden los chistes de los hombres.
las mujeres, al crear prototipos co la suegra y la mujer guapa y tonta, demuestran ser más imaginativas.
con relación al lenguaje que utilizan, las mujeres se tornan menos creativas con la edad.
la actitud de las mujeres con relación al lenguaje masculino aparenta cambios según la edad.

Resposta:
12) Marcar la(s) alternativa(s) correcta(s) según el texto:
01.
02.
04.
08.
16.

El marido insinúa que la mujer es poco inteligente.
La mujer insinúa que el marido es poco inteligente.
La mujer insinúa que el marido no tiene medios económicos necesarios para mantener la familia.
El marido no tiene el hábito de hacer chistes de mal gusto sobre la suegra u otras chicas guapas.
La mujer considera a todos los hombres como seres sin inteligencia.

Resposta:

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

1
tg x

sec x =

1
cos x

cosec x =

1
sen x

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

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)
2
=α.R
d=

a2 = b2 + c2
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13) A Secretaria de Trabalho e Ação Social de certa cidade fez uma pesquisa com um grupo de desempregados com o
objetivo de avaliar as relações entre nível de escolaridade e respectivas faixas etárias, obtendo os resultados da tabela
a seguir.

Com base nos dados da tabela, identifique as afirmativas corretas.
01.
02.
04.
08.
16.

A pesquisa foi realizada com 200 desempregados.
35% dos desempregados tinham idade inferior a 26 anos.
15% dos desempregados tinham nível de escolaridade acima do ensino médio completo.
45 desempregados eram analfabetos e tinham idade acima de 21 anos.
85% dos desempregados tinham nível de escolaridade não superior ao ensino médio completo.

Resposta:

12

14) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. Se A = {a, {a}}, então {a} ∈ A.
02. Num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automóvel, 42 possuem moto e 5 pessoas não possuem nenhum dos dois
veículos. O número de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto é 11.
04. Todo número primo é ímpar.
08. Dados os conjuntos A = {x ∈ R/–5 ≤ x < 8} e B = {x ∈ R/–1 < x ≤ 4}, então A – B é [–5, 1] ∪ (4, 8).
16. Indica-se por n(X) o número de elementos do conjunto X. Se A e B são conjuntos tais que n(A) = 20, n(B – A) = 15
e n(A ∩ B) = 8, assinale o que for correto n(A – B) = 10.
32. Seja X um conjunto com 6 elementos distintos e seja P(X) o conjunto das partes de X. Então o número de elementos
de P(X) é 32.
Resposta:

13

15) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).
01. Se A = {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49}, então A é equivalente a {x2/x ∈ N e 1 < x < 7}.
02. A área da região plana fechada, pertencente ao 1º quadrante e limitada pela função f(x) = 12 – 2x, é igual a 72 u.a.
04. Sejam A e B dois conjuntos finitos disjuntos. Então n(A ∪ B) = n(A) + n(B), em que n(X) representa o número de
elementos de um conjunto X.
08. A soma de dois números irracionais é sempre irracional.
16. Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que:
65 assistem ao noticiário A;
45 assistem ao noticiário B;
42 assistem ao noticiário C;
20 assistem ao noticiário A e ao noticiário B;
25 assistem ao noticiário A e ao noticiário C;
15 assistem ao noticiário B e ao noticiário C;
8 assistem aos três noticiários.
Então o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é 56.
32. Com base nos dados do gráfico abaixo, pode-se concluir que, do ano de 2000 para o ano de 2010, o rendimento
real médio dos domicílios da Região Centro-Oeste aumentou mais que 22%.

Resposta:

14

16) Um engenheiro com 2 m de altura utiliza um teodolito para enxergar o topo de uma árvore de altura 22 m. Sabendo que
o segmento de reta que liga a lente do teodolito ao topo da árvore forma um ângulo x com o tronco da árvore, e que o
engenheiro está a uma distância de 15 m do tronco da árvore, some os valores associados às proposições corretas:
3
5
5
02. sec x =
4
3
04. cotg x =
4
01. sen x =

17
25
7
16. cos(2x) =
25
08. sen(2x) =

Resposta:

15

17) Some os valores associados às proposições corretas.
01. Considere duas retas r e s distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal às duas retas r e s. As retas r, s
e t estão contidas em um mesmo plano e formam ângulos alternos internos de medidas respectivamente iguais a
(2x + 20°) e (x + 30°). Logo, pode-se afirmar que o ângulo obtuso formado por r e t é igual a 140°.
02. Cada ângulo interno de um pentágono regular tem medida de 108°.
04. Cada ângulo externo de um hexágono regular tem medida de 60°.
08. Um atleta de corrida faz um percurso numa pista com formato de circunferência de raio 100 m. Sabendo que o
200π
percurso corresponde a um arco de 120°, a distância percorrida pelo atleta é de
m.
3
16. Um polígono regular está inscrito numa circunferência. Sejam A e B dois vértices consecutivos do polígono, e seja
P outro vértice do polígono, tal que P é distinto de A e de B. Sabendo que o ângulo APB mede 18°, então o polígono
em questão é um decágono.
Resposta:

16

18) Se z1 = 1 + i, z2 = z3 – 4 . z1 e z3 = 3 + i, assinale o que for correto.
01. A parte real do número complexo
02. O argumento de (z1)2 + (z2)2 é

z1
é positiva.
z2

3π
.
4

04. O afixo do número complexo z1 . z2 pertence ao quarto quadrante.
08. z1 + z2 é um imaginário puro.
16. z120 = 210 [cos(5π) + i sen(5π)].
Resposta:

17

19) Fabio fez compras em duas lojas. Na 1ª loja, gastou a metade do que tinha na carteira, mais R$3,00 de estacionamento. Na 2ª loja, gastou a terça parte do que restou na carteira, mais R$5,00 de estacionamento. Se ele ainda ficou com
R$53,00 na carteira, assinale o que for correto.
01.
02.
04.
08.

Ele tinha mais de R$200,00 na carteira.
Na 2ª loja, ele gastou 20% do que tinha inicialmente.
Na 1ª loja, ele gastou mais de R$85,00.
No total, ele gastou menos de R$130,00.

Resposta:

18

BIOLOGIA
20) As estimativas indicam que o planeta abriga cerca de 8,7 milhões de espécies de diferentes seres vivos, incluindo
micro-organismos, plantas e animais. O valor é elevado, porém apenas parte deste representa espécies conhecidas
e catalogadas. Assim, muitos existem para se conhecer, muitas estão ainda por surgir e muitas, infelizmente, podem
extinguir-se antes mesmo que seja tomado conhecimento de sua existência e importância. Nesse aspecto é necessário
tomar ciência de como se dá o processo de surgimento de novas espécies, conhecido como especiação. Primeiramente, deve-se ter em mente que se trata de um artifício lento e gradual da natureza, o qual depende de diversos fatores:
genéticos, evolutivos, ecológicos e comportamentais. Sobre os mecanismos de especiação, assinale o que for correto.
01. Para que ocorra a especiação, não é necessário que grupos da espécie original se separem. Ela pode ocorrer sem
isolamento geográfico.
02. Se, após certo tempo de isolamento geográfico, os descendentes dos grupos originais voltarem a se encontrar,
fatalmente ainda haverá possibilidade de reprodução entre eles.
04. O sucesso do processo de especiação ocorrerá se o isolamento reprodutivo se confirmar.
08. O isolamento geográfico é a separação física de organismos da mesma espécie por barreiras geográficas intransponíveis e que impedem o seu encontro e cruzamento.
16. Quando as barreiras geográficas são rompidas precocemente, mas os grupos já acumularam diferenças que os
distinguem entre si, ao se reproduzirem, dão origem a raças. Portanto, raças ocorrem quando essas diferenças não
são suficientemente significativas para originarem novas espécies.
32. O desenvolvimento de mecanismos que determinam o isolamento reprodutivo é importante na especiação. A inviabilidade do híbrido e a esterilidade do híbrido são mecanismos pós-zigóticos de isolamento reprodutivo.
Resposta:

21) Dependendo de sua constituição gênica, um indivíduo pode apresentar maior ou menor adaptação ao meio, maior ou
menor chance de sobreviver e de se reproduzir. Um exemplo disso foi o melanismo industrial na Inglaterra. Mariposas
portadoras do genótipo para cor clara (aa) eram mais intensamente caçadas pelos pássaros do que mariposas escuras
(genótipos AA ou Aa), em áreas poluídas. O diagrama a seguir mostra, ao longo de três gerações, o número de genótipos
encontrados em cada geração. Com base no diagrama, assinale o que for correto.

01. As frequências dos alelos A e a, na geração 1,
são, respectivamente, 0,80 e 0,20.
02. As frequências dos alelos A e a, na geração 2,
são, respectivamente, 0,50 e 0,50.
04. As frequências dos alelos A e a, na geração 3,
são, respectivamente, 0,25 e 0,75.
08. A frequência de mariposas escuras aumenta com
o passar das gerações.
16. A frequência do alelo que condiciona a cor escura
aumenta com o passar das gerações.
32. Em qualquer geração, a frequência do alelo A
somada à frequência do alelo a é sempre igual
a 1.
Resposta:
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22) Leia o texto abaixo:
A ateroesclerose é o depósito no interior das artérias de substâncias gordurosas junto com colesterol, cálcio, produtos de degradação celular e fibrina (material envolvido na coagulação do sangue e formador de coágulos). O local
onde esse depósito ocorre chama-se placa. Arteriosclerose é um termo geral usado para denominar o espessamento
e endurecimento das artérias. Parte desse endurecimento é normal e é decorrente do envelhecimento das pessoas.
As placas podem obstruir total ou parcialmente uma artéria, impedindo ou diminuindo a passagem de sangue. Sobre
as placas podem se formar coágulos de sangue, denominados de trombos que, ao se soltarem, provocam embolias
arteriais. Quando isso acontece no coração, temos o ataque cardíaco ou o infarto do miocárdio; quando no cérebro,
provoca a embolia ou a trombose cerebral. Como a doença ocorre em artérias de médio ou grosso calibre, a gravidade,
bem como as conseqüências, dependerão do local, mais ou menos nobre do organismo, onde o acidente vascular
ocorrer.
(Disponível em: <http://www.corposaudavel.com.br/portugues/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=26>. Acesso em 05/08/2019)

O colesterol é uma substância associada a esse problema de saúde. Sobre o assunto, assinale as alternativas corretas.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

A ingestão de gorduras saturadas contribui para a formação de ateromas.
O HDL é uma lipoproteína presente na corrente sanguínea.
O LDL é uma lipoproteína que pode ficar acumulada em artérias, formando ateromas.
A formação de um ateromas não influencia na pressão arterial.
O colesterol é classificado como lipídio e pode ser encontrado em alimentos de origem vegetal e animal.
O colesterol é constituinte da membrana plasmática de células animais.

Resposta:
23) Sobre as células e sua composição química, assinale as alternativas corretas.
01) A água é o composto mais abundante nos seres vivos.
02) O teor de água independe da idade do organismo.
04) O iodo é um sal mineral essencial para a formação de hormônios da tireoide.
08) Compostos orgânicos possuem átomo de carbono em sua composição.
16) Todos os seres vivos são formados por células.
32) Células procariontes possuem carioteca.
64) A membrana plasmática tem composição lipoproteica.
Resposta:
24) As plantas são seres pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos
de fungos; entretanto, têm uma característica que as distingue desses seres – são autotróficas. Como já vimos, seres
autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento pelo processo da fotossíntese. Utilizando a luz, ou seja, a
energia luminosa, as plantas produzem a glicose, matéria orgânica formada a partir da água e do gás carbônico que
obtêm do alimento, e liberam o gás oxigênio. Sobre Briófitas e Pteridófitas assinale a(s) alternativa(s) correta(s) e dê o
somatório:
01. Inicialmente, briófitas e pteridófitas são classificadas como plantas criptógamas, ou seja, plantas que não produzem
sementes, flores ou frutos.
02. Reproduzindo-se através de esporos, as estruturas produtoras de gametas são pouco visíveis nas briófitas e pteridófitas.
04. Sendo uma das plantas de menor porte, a maioria delas não ultrapassa 20 cm de altura, sem vasos condutores
de seiva, no entanto o processo de transporte ocorre por difusão de célula a célula, tornando-se um procedimento
lento.
08. A reprodução nas briófitas acontece na alternância de gerações ou metagênese, sendo assim possui uma fase
sexuada e outra assexuada. A sexuada produz gametas e a assexuada produz esporos.
16. As pteridófitas foram as primeiras a apresentar condutores de seiva, ou seja, diferentemente das briófitas possuem
caules, folhas e raízes, mas em alguns casos o caule é subterrâneo, chamado de rizoma.
32. Nas briófitas, o esporo pode germinar e originar um prótalo. Prótalo é uma planta de porte pequeno, sexuada e que
produz gametas, os anterozódes e as oosferas. Quando se deslocam e se encontram, ocorre a fecundação, surgindo
o zigoto, que se desenvolve e se transforma em uma nova planta, o gametófito.
Resposta:

20

25) Com base nos conhecimentos de Genética e a genealogia abaixo, some o que for correto.
01. Se o homem I-1 fosse casado com a mulher I-4, todos seus
descendentes seriam homozigotos recessivos.
02. Nas heranças autossômicas recessivas, o gene mutante deve
estar localizado no cromossomo Y de todos os indivíduos.
04. o homem do casal II-2 e II-3 apresenta genótipo heterozigoto
(Aa).
08. A probabilidade do casal II-2 e II-3 ter dois filhos do sexo
masculino, sendo o primeiro homozigoto recessivo e o segundo
heterozigoto, é de 3,125%.
16. Todos os indivíduos normais apresentam ao menos um par de
alelos dominante em relação a característica apresentada.
32. Se o indivíduo III-1, casar-se um indivíduo com o mesmo genótipo de I-1, todos os descendentes desse casal serão normais.
(Adaptado de: Amabis, J. M.; Martho, G.R. Biologia das
populações: genética, evolução biológica, ecologia. 2a.
ed. Volume 3. Editora Moderna. São Paulo. 2004.)

Resposta:

26) Na espécie humana, existem aproximadamente 20 sistemas diferentes de classificação de grupos sanguíneos. Com
base nos conhecimentos de genética do sangue, some as alternativas corretas.
01. 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
02. Em um casal sendo o pai do grupo sanguíneo A e a mãe do grupo sanguíneo B, ambos heterozigotos, podem gerar
filhos dos grupos sanguíneos A, B, AB e O, nas mesmas proporções de 25%, 50%, 25% e 50% respectivamente.
04. Antígenos são todas as substâncias que nosso organismo entende ser um “invasor”, podendo ser por exemplo uma
proteína ou um polissacarídeo; os anticorpos são proteínas encontradas no plasma sanguíneo e têm a função de
neutralizar, aglutinar ou mesmo ou destruir a substância invasora.
08. A eritroblastose fetal ocorre quando uma mãe de Rh positivo que já tenha tido uma criança com Rh negativo (ou
que tenha tido contato com sangue Rh positivo, numa transfusão de sangue que não tenha respeitado as regras
devidas) dá à luz uma criança com Rh positivo. Depois do primeiro parto, ou da transfusão acidental, o sangue da
mãe entra em contato com o sangue do feto e cria anticorpos contra os antígenos presentes nas hemácias caracterizadas pelo Rh positivo
16. A herança do sistema sanguíneo ABO e do fator Rh é um exemplo de polialelia com ligação fatorial.
32. No cruzamento entre indivíduos com os genótipos: IAiRrMN e IBiRrMM, não existe a probabilidade de uma menina
trirecessiva.
Resposta:
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