
 1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 14 (CATORZE) folhas com perguntas e um cartão-resposta.
 2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 40 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 resulta-
dos 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, preen-
cha primeiramente a lápis e depois confirme a caneta. 

 Obs.: use somente caneta esferográfica azul-escura ou preta, inclusive para as folhas-respostas das questões dis-
cursivas.

 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.

INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPANHOL/MATEMÁTICA/BIOLOGIA
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01. Administração
54. Administração Pública
02. Agronomia
64. Antropologia
03. Arquitetura e Urbanismo
65. Arquivologia
04. Biblioteconomia
05. Ciências Biológicas
06. Ciências Contábeis
07. Ciências da Computação
63. Ciência e Tecnologia de Alimentos
08. Ciências Econômicas
09. Ciências Sociais
59. Cinema
10. Design
50. Design Gráfico
49. Design Industrial
11. Direito
12. Educação Física
13. Enfermagem
15. Engenharia Civil
55. Engenharia da Computação
16. Engenharia de Alimentos
17. Engenharia de Aquicultura
14. Engenharia de Controle e Automação
66. Engenharia de Energia
57. Engenharia Florestal

18. Engenharia de Materiais
70. Engenharia de Pesca
71. Engenharia de Petróleo
19. Engenharia de Produção Civil
20. Engenharia de Produção Elétrica
21. Engenharia de Produção Mecânica
61. Engenharia de Software
22. Engenharia Elétrica
67. Engenharia Eletrônica
23. Engenharia Mecânica
24. Engenharia Química
25. Engenharia Sanitária e Ambiental
62. Engenharia Têxtil
46. Engenharias – Aeroespacial; Auto-

motiva; Ferroviária e Metroviária; 
Mecatrônica; Naval; Infraestrutura; 
Transportes e Logística

26. Farmácia
27. Filosofia
28. Física
43. Fisioterapia
51. Fonoaudiologia
29. Geografia
68. Geologia
30. História
31. Jornalismo
32. Letras

33. Matemática
34. Matemática e Computação Científica
35. Medicina
44. Medicina Veterinária
45. Moda
69. Museologia
47. Música
36. Nutrição
52. Oceanografia
37. Odontologia
38. Pedagogia
39. Psicologia
72. Publicidade e Propaganda
40. Química
56. Relações Internacionais
58. Secretariado Executivo
41. Serviço Social
42. Sistemas de Informação
48. Teatro
73. Tecnologia em Análise de Desenvol-

vimento de Sistemas
74. Tecnologias da Informação e Comu-

nicação
53. Turismo e Hotelaria
60. Zootecnia
99. Outros

Códigos das opções de curso

PORTUGUÊS

01) Some o que for correto acerca do Pré-Modernismo, esse momento da literatura brasileira situado aproximadamente, 
nas duas primeiras décadas do séc. XX, precedendo o movimento modernista de 22.

01.  A importância da obra de Lima Barreto situa-se no plano do conteúdo, a partir do qual se revela seu caráter polêmico; 
a linguagem descuidada, porém revela pouca consciência estética, em virtude de sua formação literária precária.

02.  O estilo parnasiano já está completamente superado no início do século XX, a julgar, por exemplo, pela poesia de 
Augusto dos Anjos, o qual já apresenta liberdade formal análoga ao que se usará no Modernismo.

04.  Nos primeiros vinte anos deste século, a produção literária brasileira é marcada por diversidades, abrangendo, ao 
mesmo tempo, obras que questionam a realidade social e obras voltadas para os lugares-comuns herdados de 
autores anteriores.

08.  Pode-se afirmar que um dos traços modernos de Euclides da Cunha é o compromisso com os problemas de seu 
tempo.

16.  Graça Aranha faz parte do conjunto mais significativo de escritores do Pré-Modernismo. Nos anos anteriores à 
Semana de Arte Moderna, Graça Aranha interveio a favor da renovação artística a que se propunham os escritores 
modernistas.

32.  Lima Barreto interessou-se pelo desenrolar dos eventos políticos, no período histórico em que viveu, a Primeira 
República. Deixou registradas as suas impressões sobre eles, em diversas modalidades de escrita, às vezes abor-
dando repetidamente os mesmos fatos e situações, sob luzes diferentes.

Resposta: 
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02) Considerando as seguintes afirmações sobre O cemitério dos vivos e seu autor, some a(s) alternativa(s) correta(s).

01. Reconstitui a paisagem urbana do Rio de Janeiro do começo do século XIX.
02. Através de uma obra ficcional, Lima Barreto expõe traços de sua vida quando internado em um sanatório.
04. O romance, narrado em 3ª pessoa, pouco se aprofunda nas questões introspectivas dos personagens.
08. Vicente Mascarenhas enfrenta dramas pessoais antes de ser internado por alcoolismo – a morte do pai e da esposa, 

o filho com problemas físicos e mentais.
16. Vicente Mascarenhas casa-se por interesse com Efigênia, visto ela ser da elite carioca e, sendo assim, poderia 

desfrutar de uma vida calma e abastada.
32. A interrogação sobre o significado da loucura e a revolta contra o tratamento dado aos supostos "anormais" cons-

tituem momentos fortes da obra e guardam um valor histórico e existencial.

Resposta: 

Texto 1

[...] Uma vez uma mulher foi boa para ele. Mas em verdade não o fora para ele e sim para o filho que perdera e que 
pensara que tinha volvido. De outra feita outra mulher se deitara com ele numa cama, acariciara seu sexo, se aproveitara 
dele para colher as migalhas do amor que nunca tivera. Nunca porém o tinham amado pelo que ele era, menino aban-
donado, aleijado e triste. Muita gente o tinha odiado. E ele odiara a todos. Apanhara na polícia, um homem ria quando o 
surravam. Para ele é este homem que corre em sua perseguição na figura dos guardas. Se o levarem, o homem rirá de 
novo. Não o levarão. Vêm em seus calcanhares, mas não o levarão. Pensam que ele vai parar junto ao grande elevador. 
Mas Sem-Pernas não para. Sobe para o pequeno muro, volve o rosto para os guardas que ainda correm, ri com toda a 
força do seu ódio, cospe na cara de um que se aproxima estendendo os braços, se atira de costas no espaço como se 
fosse um trapezista de circo. 

A praça toda fica em suspenso por um momento. "Se jogou", diz uma mulher, e desmaia. Sem-Pernas se rebenta na 
montanha como um trapezista de circo que não tivesse alcançado o outro trapézio. O cachorro late entre as grades do muro. 

(Jorge Amado, Capitães da Areia.)

03) Sobre o fragmento e o personagem Sem-Pernas, faça o somatório da(s) correta(s).

01. A cena se passa diante do conhecido Elevador Lacerda, que vem a ser um dos mais famosos "cartões-postais" de 
Salvador, Bahia.

02. O trecho mostra que Sem-Pernas, perseguido pela polícia, salta da Cidade Alta que sempre o maltratara para cair 
na Cidade Baixa a que sempre pertencera.

04. Pode-se dizer que o Elevador Lacerda simboliza o antagonismo das classes sociais daquela cidade e, por extensão, 
de todo o Brasil.

08. Sem-Pernas, juntamente, com João Grande, procurava proteger os mais frágeis do trapiche contra as intempéries 
da vida dura que levavam.

16. Em Uma vez uma mulher foi boa para ele. Mas em verdade não o fora para ele e sim para o filho que perdera e 
que pensara que tinha volvido., os verbos sublinhados reforçam a ideia de ação acabada no passado (foi) e ação 
posterior a ação passada (fora, perdera e pensara).

32. Em Sobe para o pequeno muro, volve o rosto para os guardas que ainda correm, ri com toda a força do seu ódio, 
cospe na cara de um que se aproxima estendendo os braços, se atira de costas no espaço como se fosse um 
trapezista de circo., há duas orações adjetivas restritivas, cujos pronomes relativos funcionam como sujeito.

64. Depois de entrar na casa do casal Ester e Raul e de ter se afeiçoado a eles, Sem-Pernas muda sua postura, tornando-
-se mais dócil e recusando, a partir de então, a vida de delitos. 

Resposta: 

04) Assinale a(s) afirmativa(s) correta(s) e dê o total.

01. Em Sempre quis àquela mulher com toda minha alma., não há erro.
02. Em A divisão dos livros às crianças carentes pela prefeitura foi bem-vinda por todos – os termos sublinhados são, 

respectivamente, complemento nominal, complemento nominal, adjunto adnominal e complemento nominal.
04. O acento grave não indica o fenômeno da crase em Sempre escrevia à caneta tinteiro belos poemas eróticos.
08. Em A maioria dos rapazes parecia cansada. Não há erro.
16. Em Não fomos nós que fizemos tão horroso erro., não há erro.
32. Em Um e outro rapaz nervosos chegou mais tarde. Não há erro.

Resposta: 
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05) Sobre o romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, some o que for correto.

01. Trata-se de um livro cuja personagem central é coletiva, um grupo de meninos de rua, e isso o aproxima de O cortiço, 
de Aluísio Azevedo. 

02. As principais personagens masculinas são Pedro Bala, Sem-Pernas, Volta Seca, Pirulito e Professor, e a figura 
feminina central é Dora. 

04. Há, no romance, certa herança naturalista, visível na precoce e promíscua vida sexual dos adolescentes. 
08. Os vestígios românticos aparecem em algumas cenas de jogos e brincadeiras infantis e na caracterização de Dora. 
16. Capitães da Areia pertence à primeira fase da produção de Jorge Amado, quando era notório seu engajamento 

com a política de esquerda. Daí o esquematismo psicológico: o mundo dividido em heróis (o povo) e bandidos (a 
burguesia).

32. Todos os meninos acabam encontrando um bom rumo na vida, apesar das dificuldades.

Resposta: 

Texto 2

1 de julho... Eu percebo que se este Diário for publicado vai maguar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passar 
saem da janela ou fecham as portas. Eles gestos não me ofendem. Eu até gosto porque não preciso parar para conversar. 
[...] Quando passei peto da fabrica vi varios tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei porque ele não gosta 
que pega. Quando descarregam os caminhões os tomates caem no solo e quando os caminhões saem esmaga-os. Mas a 
humanidade é assim. Prefere vê estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele agastou-se eu fui pegar 
uns tomates. Depois fui catar mais papeis. Encontrei o Sansão. O carteiro. Ele ainda não cortou os cabelos. Ele estava com os 
olhos vermelhos. Pensei: será que ele chorou? Ou está com vontade de fumar ou está com fome! Coisas tão comum aqui no 
Brasil. Fitei o seu uniforme descorado. O senhor Kubstchek que aprecia pompas devia dar uniformes para os carteiros. [...]

Eu não gosto do Kubstchek. O homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar mas não sabe escrever.
[...] O baiano esposo de dona Zefa é meu vizinho e veio queixar-se que o José Carlos lhe aborrece. O que eu sei é que 

com tantos baianos na favela os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superior pela força.

(JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2014, p. 78)

06) Sobre o excerto, a autora e a obra, de maneira geral, realize a somatória da(s) correta(s).

01. Nascida em Sacramento (MG), Carolina Maria de Jesus viveu parte de sua vida na favela do Canindé, na zona norte 
de São Paulo, onde sustentou sozinha os seus três filhos, trabalhando como catadora de lixo. Em 1960, publicou 
Quarto de despejo: diário de uma favelada. Após o lançamento, a obra teve mais três edições, com um total de 100 
mil exemplares vendidos e tradução para 15 idiomas. 

02. No prefácio de Quarto de despejo, o editor, Audálio Dantas, disse que mexeu na pontuação, assim como em algu-
mas palavras cuja grafia poderia levar à incompreensão da leitura. Como se vê no trecho, Audálio procurou deixar 
a acentuação dentro da linguagem culta.

04. Quem lê o diário de Carolina nota que ela tece críticas a Juscelino Kubitschek quase todos os dias, como também 
o faz em relação a outros políticos, como Adhemar de Barros e Getúlio Vargas.

08. Através do fragmento, vê-se que Carolina consegue perceber o fenômeno da migração nordestina para a região 
Sudeste, ocorrida entres as décadas de 1950 e 1970, quando o Brasil viveu o auge da industrialização.

16. O fragmento pode ser associado ao poema O bicho, de Manuel Bandeira, que tem o seguinte início: Vi ontem um 
bicho / Na imundície do pátio / Catando comida entre os detritos / Quando achava alguma coisa / Não examinava 
nem cheirava / Engolia com voracidade [...]. 

32. Em relação ao gênero de Quarto de despejo, caracteriza-se como um tipo de texto no qual temos a oportunidade 
de registrar ideias, opiniões acerca da realidade que nos cerca, expressar sentimentos de uma maneira geral, bem 
como registrar fatos ocorridos no cotidiano.

Resposta: 

07) Assinale a(s) afirmativa(s) correta(s) e dê o total.

01. Em Sempre morei longe de Floripa, o termo sublinhado funciona como adjunto adverbial de lugar.
02. Em Desejo-lhes toda felicidade do mundo o processo verbal é transitivo direto e indireto.
04. Em Comigo é mais amor e menos confiança., os termos sublinhados funcionam como adjunto adnominal.
08. Em Padre Amaro, missionário português, lutava pelos pobres., há dois apostos.
16. Em Amada daqueles pequenos era minha irmã Janice há um agente da passiva e um aposto especificativo.
32. Em Nunca lhe fui favorável, o pronome sublinhado funciona como objeto indireto.

Resposta: 
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Texto 3

Uma canção popular (séc. XIX-XX):

uma mulher incomoda
é interditada
levada para o depósito
das mulheres que incomodam

loucas louquinhas
tantãs da cabeça
ataduras banhos frios
descargas elétricas

são porcas permanentes
mas como descobrem os maridos
enriquecidos subitamente
as porcas loucas trancafiadas
são muito convenientes

interna, enterra

(Freitas, Angélica. Um útero é do tamanho de um 
punho. São Paulo: Cia. das Letras, 2017, p. 15.)

08) Sobre o poema, a obra de onde ele é oriundo e seu contexto literário, 
realize a somatória da(s) correta(s). 

01. O poema, contemporâneo, em vez de expressar e representar 
a mulher idealizada como no Romantismo, sugere uma outra 
perspectiva sobre a imagem da mulher do século XIX. Não a dos 
romances românticos em que eram heroínas ou mocinhas, mas 
de vítimas de um sistema patriarcal que as calava e as escondia 
quando necessário. 

02. Do ponto de vista do estilo e da relação deste com o sentido, 
esse poema caracteriza-se pelo recurso intensivo às figuras de 
linguagem, com predomínio dos oximoros sobre as antíteses – o 
que potencializa o teor simbólico do texto.

04. Através de estruturas poéticas rígidas, Angélica Freitas afasta-se 
do experimentalismo literário da 1ª geração moderna.

08. Os poemas de Um útero é do tamanho de um punho não obede-
cem a padrões estéticos tradicionais, buscando, a exemplo de sua 
temática central, a liberdade formal.

16. A presença intensa da metalinguagem, observada na segunda 
estrofe, somada à adoção da oralidade, presente na terceira estrofe, 
conduzem à conclusão de que se trata de um texto neomodernista, 
com tendências parnasianas. 

Resposta: 

Texto 4

Enquanto as filhas depositavam os panos de aniagem no vaso enorme, o velho meneava a cabeça num ritmo alegre, 
contando para o animal de estimação uma história tantas vezes por ele já ouvida. 

As meninas, em número de nove, são as famosas cantoras do sítio. Famosas não só pelo fato de serem paralíticas, mas 
em virtude do raro talento que as domina. Podem cantar meses a fio, sem cansaço, tendo a melodia a força de manter os 
habitantes em absoluto silêncio durante o longo período das canções. 

Um detalhe não passou desapercebido ao viajante Marcola que, segundo contam, há muito viera ao lugarejo realizar um 
negócio rendoso com Arfan, o comprador de seda: as nove cantoras jamais envelhecem; sempre a mesma voz e beleza. 

Preocupado, pois justo é o receio de provocar desconfianças, Marcola investiga, percorrendo as casas dos amigos 
e conhecidos com o objetivo de obter alguma informação fiel. Após intensos contatos toma conhecimento de que uma 
senhora, de nome Falma, poderia revelar o segredo.

[...]
(Péricles Prade, Os milagres do cão Jerônimo.)

09) Acerca do fragmento, do conto do qual ele provém (As nove musas paralíticas) e da obra, some o que estiver correto.

01. Em Após intensos contatos toma conhecimento de que uma senhora, de nome Falma, poderia revelar o segredo., 
há uma oração subordinada substantiva completiva nominal.

02. Falma não revela o segredo a Marcola, que, no desfecho do conto, segue sua vida de viajante em busca de aven-
turas.

04. Uma oração desprovida de conectivo e com seu verbo em uma forma nominal é chamada de reduzida. Em Um 
detalhe não passou desapercebido ao viajante Marcola que, segundo contam, há muito viera ao lugarejo realizar 
um negócio rendoso com Arfan, o comprador de seda: as nove cantoras jamais envelhecem; sempre a mesma voz 
e beleza., temos uma reduzida de infinitivo com valor de adverbial final.

04. Falma, após conversa com Marcola, acaba brutalmente assassinada.
08. Marcola, por adentrar o espaço mágico das cantoras, sofre as consequências: torna-se parte do grupo, apesar de 

ficar impossibilitado de cantar.
16. É possível estabelecer a história das musas com A perna, tendo em vista que, na narrativa, o sujeito vira um mo-

numento de praça, para sempre estático.
32. As nove musas paralíticas é um exemplo do clima fantástico que o livro que Péricles Prade propõe, já anunciado no 

próprio título.

Resposta: 



6

10) Leia atentamente o texto 5 abaixo, assinale a(s) afirmativa(s) correta(s) e dê o total.
 

 Atualmente. há duas Américas Latinas. A primeira conta com um bloco de países incluindo Brasil, Argentina e Venezuela 
com acesso ao Oceano Atlântico, que confere ao Estado grande papel na economia. A segunda composta por países 
de frente para o Pacífico, como México, Peru, Chile e Colômbia adota o livre comércio e o mercado livre. 

 Os dois grupos de países compartilham de uma geografia, de culturas e de histórias semelhantes, entretanto, por quase 
dez anos, a economia dos países do Atlântico cresceu mais rapidamente, em grande parte graças ao aumento dos 
preços das commodities no mercado global. Atualmente, parece que os anos vindouros são mais promissores para 
os países do Pacífico. Assim, a região enfrenta, de certa forma, um dilema sobre qual modelo adotar: o do Atlântico ou 
do Pacífico? 

 Há razões para pensar que os países com acesso ao Pacífico estão em vantagem, como, por exemplo, o fato de que, 
em 2014, o bloço comercial Aliança do Pacífico (formado por México, Colômbia, Peru e Chile) provavelmente crescerá 
a uma média de 4,25%, ao passo que o grupo do Atlântico, formado por Venezuela, Brasil e Argentina unidos pelo 
MERCOSUL –, crescerá 2,5%. O Brasil, a maior economia da região, tende a crescer 1,9%. 

 
 Segundo economistas, os países da América Latina que adotam o livre comércio estão mais preparados para crescer 

e registram maiores ganhos de produtividade. Os países do Pacífico, mesmo aqueles como o Chile, que ainda depen-
dem de commodites como o cobre, também têm feito mais para fortalecer a exportação. No México, a exportação de 
bens manufaturados representa quase 25% da produção econômica anual (no Brasil, representa 4%) As economias 
do Pacífico também são mais estáveis. Países como México e ChiIe têm baixa inflação e consideráveis reservas es-
trangeiras. 

 Venezuela e Argentina, por sua vez, começam a se parecer com casos econômicos sem solução. Na Venezuela, a 
inflação passa de 50% ao ano igual à da Síria, país devastado pela guerra. 

(David Juhnow. Duas Américas Latinas bem diferentes.)

01. Temos um texto, classificável como dissertativo, construído por meio de contrastes.
02. Infere-se do texto que o Brasil apresentará o menor índice de crescimento econômico entre os países latino-ame-

ricanos, posto que seja a maior economia da região.
04. Infere-se do texto que países não banhados pelo Atlântico ou Pacífico (Paraguai e Equador) não estão inseridos em 

nenhuma das duas Américas Latinas citadas pelo autor.
08. O texto diferencia aspectos econômicos de países da América Latina que convergem em outros aspectos, como 

geográficos, culturais e históricos.
16. Segundo o texto, como há um vindouro crescimento dos países banhados pelo Pacífico, estes deverão nortear os 

modelos econômicos das duas Américas.
32. Em Atualmente, parece que os anos vindouros são mais promissores para os países do Pacífico., há uma oração 

subordinada substantiva subjetiva.

Resposta: 

11) Assinale a(s) alternativa(s) em que a classificação da figura de linguagem está correta entre parênteses, com relação 
ao texto dado:

01. 

 (metáfora)
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02. 

 (paradoxo)

04. 

 (comparação)

08. 

 (antítese)

16. 

 (sinestesia)

32. 

 (comparação)

Resposta: 
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Texto 6

A televisão e a volta às cavernas. 

1) Qual é a minha porta? Está o leitor, ou a leitora, diante dos toaletes de um restaurante, experimentando um momento 
de vacilação. Não que tenha dúvida quanto ao próprio sexo. A dúvida é com relação àqueles sinais inscritos sobre 
cada uma das portas – o que querem dizer? Este é um boneco de calças. E aquela silhueta parece ser uma boneca 
de saia. Então, esta é a minha porta, concluirá o leitor. E aquela é a minha, concluirá a leitora. 

2) A humanidade demorou milhões de anos para inventar a linguagem escrita e vêm agora as portas dos toaletes e 
a desinventam. Por que não escrever "Homens" e "Mulheres", reunião de letras que proporciona a segurança da 
clareza e do entendimento imediato? Milhões de anos de progresso da humanidade, até a invenção da comunicação 
escrita, são jogados fora, à porta dos toaletes. 

3) E, no entanto a palavra, a palavra escrita especialmente, continua sendo um estupendo meio de comunicação. Deixa-
-se um bilhete para um colega: "Fui para casa", e com o uso dessas três palavrinhas, haverá um entendimento mais 
fácil e unívoco do que com o desenho de uma casa de um lado, um homem do outro, e uma flecha indicando o 
movimento de um para a outra. Vivemos um tempo de culto da imagem e esquecemos o valor inestimável da palavra. 

4) A comunicação escrita é muito eficiente, inclusive porque tem o dom de atravessar os séculos. [...] Camões comunica-
-se conosco, séculos depois de sua morte, porque se utilizou dessa ferramenta insubstituível que é a palavra gravada 
num papel, ou numa prensa. [...] 

5) O homem do século XX acostumou-se a pensar que o século XX foi maravilhoso. Em matéria de ciência e tecnologia, 
suas conquistas seriam inigualáveis. Vá lá, o telefone representou um avanço. Mas consideremos: o que ele pôs a 
perder. O hábito de escrever cartas. O hábito de fazer visitas, de procurar diretamente as pessoas. Com telefone, 
não teria havido este ponto tão alto da criação humana que é o romance do século XIX. Os enredos têm base em 
visitas, encontros inesperados, notícias que chegam tarde. 

6) A desvalorização da comunicação escrita, em nosso tempo, começa numa banalidade como as portas dos toaletes 
e culmina com o culto às conquistas tecnológicas – do rádio ao telefone celular, no caso das comunicações. Ora, 
conquista por conquista, continua insuperável, em primeiro lugar, a invenção de uma língua comum e, em segundo, 
a reprodução dessa língua em signos escritos. 

7) Um inglês, que já presidiu o sistema de rádio e televisão da Grã-Bretanha, disse certa vez: "Penso que imprimir e 
ler representam formas mais avançadas de comunicação civilizada do que a transmissão de TV". Esse lúcido inglês 
confessou que, em seus momentos sombrios, se sente incomodado com o pensamento de que a humanidade ca-
minhou milhões de anos para voltar ao ponto de partida. Começou magnetizada pelos desenhos nas paredes das 
cavernas e terminou magnetizada diante das figuras de alta definição nas paredes onde se embutem os aparelhos 
de televisão. 

(Roberto Pompeu de Toledo. Ensaio. Revista Veja, 1997. Fragmento Adaptado). 

12) Tudo o que está presente em um texto desempenha funções significativas para o entendimento de seus sentidos e 
intenções. Analisemos, por exemplo, as seguintes escolhas feitas pelo autor: 

01. Em: Qual é a minha porta? Está o leitor, ou a leitora, diante dos toaletes de um restaurante, experimentando um 
momento de vacilação o autor introduz o problema com a referência a uma situação concreta. 

02. Em: Camões comunica-se conosco, séculos depois de sua morte o autor espera que o leitor faça uma leitura intei-
ramente literal do trecho. 

04. Em: E, no entanto a palavra, a palavra escrita especialmente, continua sendo um estupendo meio de comunicação 
com a expressão sublinhada o autor estabeleceu uma relação de conclusão. 

08. Em: continua insuperável, em primeiro lugar, a invenção de uma língua comum e, em segundo, a reprodução dessa 
língua em signos escritos a expressão sublinhada é relevante porque supõe a identificação de um fragmento anterior 
do texto. 

16. Em: o telefone representou um avanço. Mas consideremos: o que ele pôs a perder, o autor usa o verbo nessa forma 
para expressar uma espécie de apelo. 

32. No trecho Um inglês, que já presidiu o sistema de rádio e televisão da Grã-Bretanha, disse certa vez:, o uso das 
vírgulas está inadequado porque a frase deveria ser restritiva.

Resposta: 
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INGLÊS

Text

According to the Encyclopaedia Britannica, a robot is "any automatically operated machine that replaces human effort, 
though it may not resemble human beings in appearance or perform functions in a humanlike manner. 

There is no consensus on which machines can be defined as robots but experts in general, and the public, agree that 
machines tend to be seen as robots when they do some or all of the following: move around, operate a mechanical limb, 
interact with humans, and exhibit intelligent behavior – especially behaviors alike humans or other animals ones. In short, 
the term "robot" is frequently related to a machine which can be electronically programmed to perform a range of physical 
tasks or actions. As stated by Joseph Engelberger, a pioneer in industrial robotics: "I can't define a robot, but I know one 
when I see one." 

13) Select the best title for the text above.

01. Industrial robots
02. How to define a robot?
04. Are robots ready to rule the world? 
08. Encyclopaedia Britannica and its definitions.
16. Robots changed the world.

Resposta: 

14) Select the statements that could be used as patterns to identify machines as robots according to experts.

01. Capacity to move around.
02. Operate a mechanical member.
04. Show intelligent behavior.
08. Exhibit human or other animal-like behavior.
16. Resemblance to human beings.
32. Interact one each other.

Resposta: 

15) Select the correct statements according to the text:

01. The Encyclopaedia Britannica says that a robot is any automatically operated machine that substitutes human attempt 
and is similar to human beings.

02. There is no consensus on which machines can be defined as robots.
04. When machines can do certain specific actions, according to experts in general, they tend to be seen as robots. 
08. Cyborgs are the association of a machine and a living organism.
16. The term "robot" is frequently associated to a mechanism which can be electronically programmed to execute an 

assortment of physical tasks or actions. 
32. We can't define a robot before we see one.

Resposta: 

16) Select the proposition(s) which contains(contain) correct translations for the underlined words as they are used in Text  

01. resemble – parecer 
02. appearance – aparecimento
04. manner – maneira 
08. experts – expertos 
16. limb – membro
32. behavior – comportar-se 

Resposta: 
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Robots rules

What are robots and why do we make them?

From Greek mythology through the industrial revolution to Hollywood films, we've dreamt of metal androids working for 
us. The word robot became famous through Karel Capek's 1921 play R.U.R. (Rossum's Universal Robots), in which a mad 
scientist creates an automaton factory. 

What can today's robots do?

Non-humanoid robots already assemble our cars and vacuum our floors. But it is the life-like ones that capture our 
imagination. Kids are enthralled by a new generation of toys. RoboSapien not only walks, talks and fights, it even burps and 
farts. Wrex the Dawg and Pleo the Dino-bot make great pets for kids – and they never pee on the carpet.

Sounds fun but can robots actually do anything useful? 

"Robots can't do much now," says technician Ed Williams, "but airplanes couldn't do much in 1910."
Commander Data and C3PO are still science fiction, but current developments may change that. First, biomimicry: robots 

that imitate human abilities. Honda's ASIMO can run, climb stairs and recognise faces. Anybot's Monty can serve drinks, 
while Dexter can do what few robots dream of: jump

The FIRA RoboWorld Cup should show how fast robots are improving; scientists hope a robot team will beat the human 
World Cup winners by 2050.

Meanwhile, other robots improve our understanding of psychology. MIT's Cynthia Breazeal makes robots with emotions, 
that respond to facial expressions and take turns in conversation. 

Finally, industrial robots do work too dangerous for humans. Ariel walks underwater like a crab eventually, it will detect 
and clear mines.

Rosie is a crane to work on nuclear meltdowns. US military robots already deliver supplies to front lines; the next generation 
will be equipped with weapons

Armed robots? Is that safe? 

Don't worry: the US Army, advised by British philosophers, hopes their robots will follow the Geneva Convention better 
than real soldiers.

It's a recurring fear that robots will become smart and take over like the Terminator story, the robots in Capek's R.U.R. 
were designed to free humans from hard work, but instead they stage a revolution. Why? 

Because they are slaves.

17) Select the correct statement according to the text 2.

01. The term robot comes from a play.
02. Robots assemble cars currently.
04. A robot team will win the human World Cup winners by 2050, according to Scientists.
08. US Army advised the British one about the risks of armed robots and the Geneva Convention.
16. Some robots could even have emotions.
32. Us military robots transport provisions to the front.

Resposta: 

18) Some robots are built to reproduce humans' action or make their work lighter. According to the text, select the correct 
application or behavior for each robot.

1) ASIMO   (     ) transport goods
2) Mont   (     ) rise things.
3) Dexter   (     ) serve beverage.
4) Rosie   (     ) hop
5) US military robots  (     ) run
6) Ariel   (     ) move underwater
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Now select the correct sequence.

01. 6 – 4 – 2 – 3 – 1 – 5 
02. 4 – 5 – 2 – 3 – 1 – 6
04. 5 – 4 – 2 – 1 – 3 – 6
08. 5 – 4 – 2 – 3 – 1 – 6
16. 4 – 2 – 5 – 3 – 1 – 6
32. 2 – 4 – 5 – 3 – 1 – 6

Resposta: 

19) Which question(s) can be answered according to Text 2? 

01.  What kind of work do robots do?  
02.  Are robots safe?  
04.  Who has created the first robot?  
08.  Where was the first robot created?  
16.  When did the word robot become famous?  

Resposta: 

20) Select the proposition(s) which contains(contain) correct definitions or synonyms for the underlined words, or even 
substitute them, as they are used in Text 2.

01. current: actual  
02. useful: functional  
04. which: that  
08. life-like: that looks alive  
16. jump: hop

Resposta: 

ESPANHOL

Texto 1

Las cifras del hambre

El hambre, al que deben enfrentarse cada día 842 millones de personas, no es una fatalidad a la que una parte de la 
humanidad esté predestinada. Es resultado de injusticia. De la violación del derecho fundamental de toda persona a dis-
poner, en todo momento, de alimentos en cantidad suficiente que le permitan vivir una vida digna y saludable.

En un mundo donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población 
mundial, la cifra de personas que pasan hambre se ha estancado en torno a los 1.000 millones de personas durante los 
últimos 3 años.

El alza de los precios de los alimentos en el mercado internacional ha sido la principal causa de este incremento, pero 
las causas que provocan el hambre son numerosas y complejas: políticas comerciales injustas, pobreza, falta de acceso 
a agua potable, situación de discriminación de la mujer, desastres naturales, violencia y conflictos armados, o pandemias, 
son algunas de ellas.

Convencidos de que es posible combatir el hambre atacando las causas que la originan, Acción contra el Hambre tra-
baja en cinco áreas fundamentales de actuación: nutrición, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, salud, e incidencia.

(www.accioncontraelhambre.org, 11/03/2014).
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13) De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que:

01. En un trienio fue observada una cantidad de 1.000 millones de personas que pasan hambre.
02. Se estima que 842 millones de personas pasarán hambre.
04. El precio caro de los alimentos es uno de los motivos relacionados al problema del hambre mundial.
08. Una de las causas del hambre en el mundo es la injusticia social.
16. La producción mundial agrícola no es suficiente para alimentar al doble de la población mundial.

Resposta: 

14) Sobre el género textual, es correcto afirmar que:

01. Es un texto literario.
02. Es un texto informativo.
04. Se trata de un trecho de un cuento.
08. Es un texto extraído de un sitio de internet, por lo tanto, es periodístico.
16. Es una crónica publicada en un diario de índole económica-financiera.

Resposta: 

15) De acuerdo con los hechos descriptos en el texto, es correcto afirmar que:

01. Primero, el texto presenta argumentos para combatir el hambre en el mundo.
02. En segundo lugar, el texto presenta argumentos sobre la producción agrícola mundial.
04. En tercer lugar, el texto menciona las posibles causas relacionadas al hambre en el mundo.
08. En el cuarto párrafo, el texto reúne informaciones sobre posibilidades para erradicar el hambre en el mundo.
16. El artículo concluye que debido a las causas que originan el hambre, es prácticamente imposible combatirlo y er-

radicarlo.

Resposta: 

16) Según el texto, es correcto afirmar que:

01. El título del texto presenta una propuesta para tratar los números relacionados al hambre.
02. La cantidad de alimentos producida en el mundo nunca será suficiente para alimentar a todas las personas.
04. El texto afirma que las personas tienen derecho a la alimentación.
08. Queda claro en el texto que son muchas las causas relacionadas al hambre.
16. Se afirma en el texto que la principal y única causa del hambre en el mundo es pura y exclusivamente política.

Resposta: 

17) Observar el trecho en secuencia y señalar la(s) opción(es) correcta(s):

 En un mundo donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población 
mundial [...]

01. La palabra donde indica un lugar y, por consiguiente, es un adverbio.
02. La palabra podría es un verbo y se encuentra conjugado en el futuro del modo indicativo.
04. La palabra doble se traduce al portugués como "dublê" en el contexto.
08. La palabra podría es un verbo y está conjugado en el tiempo condicional del modo indicativo.
16. La palabra alimentar se clasifica como un gerundio.

Resposta: 
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Texto 2.

¿Sueñan de forma diferente hombres y mujeres?

Se podría decir que sí, al menos a tenor de dos recientes investigaciones. Los resultados de la primera de ellas, llevada 
a cabo en la Facultad de Medicina de Mannheim, en Alemania, indican que aunque las mujeres sueñan cada vez más 
con el trabajo – el doble que hace cincuenta años –, no sienten tanto estrés onírico como los hombres, los cuales sufren 
recurrentes pesadillas sobre la oficina.

Otro hallazgo de Markus Georgi y Michael Schredl, coautores del estudio, fue que en los sueños femeninos aparecen 
con más frecuencia comida, ropa y situaciones relacionadas con el aspecto y con la niñez, así como la sensación de 
flotar, sumergirse o de caer por el aire. Por su parte, en los masculinos abundan la violencia y la sexualidad en escenarios 
exteriores, con armas, herramientas y largas carreteras.

Estos expertos también apreciaron que las diferencias de género surgen a edad temprana. Los niños sueñan más con 
monstruos y animales grandes, mientras que las niñas lo hacen con seres humanos y criaturas pequeñas. Entre los doce 
y quince años, ellas padecen más ansiedad por contenidos que les provocan desasosiego.

El otro ensayo dirigido por Jennifer Parker, de la Universidad del Oeste de Inglaterra, en Bristol, ratificaba que el mundo 
onírico de ellas es más emocional y familiar, y transcurre en espacios cerrados, al contrario que los sueños de los varones, 
que suceden al aire libre. Además, a las féminas las envuelven sentimientos más complejos y desagradables, y suelen 
involucrar en mayor grado a los miembros de la familia.

(www.muyinteresante.es, 07/10/2014).

18) De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que:

01. Hombres y mujeres padecen, con la misma proporción, en el período adulto, del denominado "estrés onírico".
02. La diferencia de género establece, desde la infancia, que sueños femeninos y masculinos poseen semejanzas.
04. El estudio desarrollado en Inglaterra constató que el mundo onírico femenino es menos racional.
08. La sensación de flotar o caer es más frecuente los sueños femeninos, según Georgi y Shredl.
16. El mundo onírico femenino se desarrolla más en ambientes familiares y al aire libre.

Resposta: 

19) De acuerdo con la primera línea del texto, la locución a tenor de encuentra traducción correcta al idioma portugués en 
la(s) opción(es):

01. conforme
02. apesar de
04. ausente em
08. imposto em
16. principalmente
32. de acordo com
64. segundo.

Resposta: 

20) En el trecho del tercer párrafo, primera línea, el vocablo "expertos" tendría como equivalencia en la lengua castellana, 
siguiendo el contexto, a:
01. hombres
02. mujeres
04. seres humanos en la infancia
08. participantes del estudio
16. estudiosos
32. especialistas.

Resposta: 
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MATEMÁTICA

Formulário

V + F = A + 2 

N = 2 . A 

Vprisma = AB . H

Vpirâmide = 
1
3

 . AB . H

Vtronco = 
H

At
B3

 . (A  + A  +  . AB b b )

Vesfera = 
4
3

 . π . R3 

an = a1 + (n – 1) . R

S  = 
(a  + a ) . n

n
1 n

2

an = a1 . q
(n – 1) 

q = 1 + i 

Sn = 
a

q

n
1 1

1

 . (q −
−

)

S∞ = 
a

q
1

1−
 

21) Sobre os estudos de geometria espacial, some as corretas.

01. A superfície de uma bola de futebol é formada por peças de couro. Doze delas são pentágonos regulares e as outras 
vinte são hexágonos regulares. Os lados dos pentágonos são iguais aos lados dos hexágonos de forma que possam 
ser costurados. Cada costura une dois lados de duas dessas peças. Logo, pode-se afirmar que a superfície da bola 
possui 90 costuras.

02. Uma embalagem de pizza possui o formato de um prisma hexagonal regular com aresta da base de medida 12 cm 
e altura de medida 2 cm. O volume máximo de uma pizza de formato cilíndrico que pode ser colocada dentro dessa 
embalagem é de 216π cm3.

04. Um aluno percebeu que a medida da diagonal de uma caixa de formato cúbico é igual 6 3  m. Dessa forma, o 
volume máximo de uma pirâmide quadrangular regular que pode ser colocada dentro dessa caixa é de 216 m3.

08. Considere um triângulo retângulo de catetos com medidas 3 cm e 4 cm. Girando-se esse triângulo por um ângulo 
de 180° em torno do maior cateto, obtém-se um sólido de volume 12π cm3.

16. Dois cubos possuem arestas de medidas respectivamente iguais a x e 5x. Logo, a razão entre o volume do cubo 
maior e o volume do cubo menor é igual a 125.

 

Resposta: 
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22) Sobre os estudos das sequências, some as corretas.

01. Numa progressão aritmética (x, y, z), tem-se sempre que y = 
x z+

2
.

02. Numa progressão geométrica (x, y, z), tem-se sempre que y2 = x . z.

04. Sejam a e b dois números reais positivos. Logo, pode-se afirmar que a desigualdade a . b  ≤ 
a b+

2
 sempre ocorre.

08. Sejam a e b dois números reais positivos e distintos entre si. Logo, pode-se afirmar sempre que a . b  < 
a b+

2
.

16. Numa progressão aritmética com número ímpar de termos, o termo médio é igual à média aritmética dos termos 
extremos.

32. Numa progressão geométrica, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos dois 
termos extremos.

 

Resposta: 
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23) Some os itens associados às proposições corretas.

01. Uma esfera de volume 36π cm3 está inscrita em um cubo de volume 256 cm3.
02. Dentro de um quadrado Q1 de lado 4 cm, inscreve-se uma circunferência C1. Dentro de C1, inscreve-se outro qua-

drado Q2. Dentro de Q2, inscreve-se outra circunferência C2, e assim por diante. Seja S o limite da soma das áreas 
dos infinitos quadrados Q1, Q2, Q3, etc. O valor de S é igual a 32 cm2.

04. A soma dos 100 termos da progressão aritmética (1, 3, 5, 7, ...) é igual a 10000.
08. Uma pessoa assume uma dívida em um banco, que cobra uma taxa de juros de 300% ao ano. Considere que em 

nenhum momento futuro a pessoa terá recursos para abater a dívida. Dessa forma, pode-se dizer que o valor da 
dívida a cada ano cresce segundo uma progressão geométrica de razão 4.

16. Um copo possui o formato de um tronco de cone de altura 6 cm e com raios de medidas iguais a 4 cm e 2 cm. Logo, 
o volume máximo de água que cabe nesse copo é igual a 56π mL.

 

Resposta: 
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24) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 

01. Se a, b e c são raízes reais da equação x3 – 20x2 + 125x – 250 = 0, então o valor de log  
1 1 1
a b c
� ��

�
�

�
�
�  é 1.

02. Considere a seguinte função f x x x( ) � � �42 2 1  cujo domínio é conjunto dos números reais. O conjunto solução da ine-

quação f(x) < 1 é S x R x� � � � ��
�
�

�
�
�

/
1
2

1 .   

04. Quanto aos valores reais de x para os quais é verdadeira a igualdade log9 (2x – 5) + log3 ( )3x  = 1, existe uma 
única solução, que é menor do que log5 625.  

08. Os valores reais de x que satisfazem a equação 4x + 4 = 5 . 2x são dois números ímpares.

16. Se x é um número real positivo e log10 (log10 x) < 1, então x < 1010. 
 

Resposta: 
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25) Analise as afirmações a seguir e assinale a soma da(s) proposição(ões) correta(s). 

01. A função f : R em R, definida por f(x) = ||x – 2| – 1|, possui três raízes reais distintas.
02. O conjunto solução da inequação ||x – 4| + 1 ≤ 2 é um intervalo do tipo [a, b]. O valor de a + b é igual a 8.
04. Se a função f : R em R, definida por f(x) = x2 + bx + 10 e com b pertencente aos reais tem valor mínimo igual a 1, 

então o único valor possível para b é 6.   
08. A área da região plana fechada, pertencente ao 1º quadrante e limitada pela função f(x) = 12 – 2x, é igual a 72 u.a.   
16. Uma função é classificada como par quando para domínios opostos as imagens são iguais.
 

Resposta: 
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26) Analise as afirmações a seguir e assinale a soma da(s) proposição(ões) correta(s). 

01. Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, foram entrevistadas 970 pessoas. Dessas, 
525 afirmaram consumir o produto A, 250 o produto B e 319 não consomem nenhum desses produtos. O número 
de pessoas que consomem os dois produtos é 250.  

02. No desenvolvimento do binômio 3
4

x
a
x

��
�
�

�
�
�  o termo independente de x é 

27
2

. Então a2 = 
1
4

.

04. Permutando os algarismos 1, 1, 3, 3, 3, 5 podem ser formados 20 números maiores que 500.000.   

08. 
20

3

20

4

20

5

20

20
2 21120�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
� � �

�

�
�

�

�
� � �... .

16. Num estádio há 12 portas de entrada e saída. Existem 132 possibilidades de uma pessoa entrar por uma porta e 
sair por outra diferente.   

 

Resposta: 
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27) Considerando as matrizes de números reais, quadradas e de ordem 3, A = (aij) e B = (bij), definidas, respectivamente, 

por aij

j

i j

j i

�

�

�
�

�
�

�

�

2

2

2

 se i > j

 se i = j

 se i < j

 e bij

i j

�
�

�

�
�
�

�( )1

0

 se i > j

       se i  j
 e que At indica a transposta da matriz A, assinale o que for correto. 

01. A matriz B é invertível.   
02. AB ≠ BA.
04. Existe um valor inteiro positivo n para o qual Bn é a matriz quadrada nula de ordem 3.   
08. A matriz A – At = (cij) satisfaz cij = – cji para todo i e para todo j.   
16. A matriz A . At = (dij) satisfaz dij = dji para todo i e para todo j.   
 

Resposta: 
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28) Dados, num sistema de coordenadas cartesianas, o ponto P de coordenadas (1, 2), a reta s de equação x + y – 1 = 0 e a 
circunferência C de equação x2 + y2 + 4x + 4y + 4 = 0. Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) 
verdadeira(s). 

01. A menor distância do ponto P à circunferência C é de 3 unidades de comprimento.   
02. A equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta s é x + y – 3 = 0.   
04. Com relação à posição de C e s, pode-se afirmar que C e s são tangentes.   
08. A área do triângulo, cujos vértices são o ponto P, o centro da circunferência C e o ponto Q de coordenadas (1, –2), 

é de 6 unidades de área.

16. A elipse que tem centro em P, eixo maior igual 5 eixo menor igual a 4 tem equação 
( (yx �

�
�1) 2)2 2

25 16
 = 1.

 

Resposta: 
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29) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 

01. O valor numérico do polinômio p(x) = x2 – 4x + 5 para x = i é p(i) = 4 – 4i.   

02. O conjugado do número complexo z = 
(2 + i)

i
 é 1 + 2i.   

04. A forma trigonométrica do número complexo z = 1 – i 3  é z = 2 . cos 
5

 + i sen 
5� �

3 3
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�

�
�

�

�
� .   

08. O determinante 

1 1 1

1 1 1

1 1 0� �i i

 define um número complexo. O módulo desse número complexo é 1 (um).   

16. Dadas as funções f(x) = x2 – 2x + 1 e g(x) = x2 + x, o valor do quociente 
f i
g i
( )
( )
2
1
�
�

�

�
�

�

�
�  é ��

�
�

�
�
� �

�
�
�

�
�
�

3
5 5

i
.   

 

Resposta: 

30) Sobre o polinômio P(x) = x3 + x2 – 2, assinale o que for correto. 

01. Sua única raiz real é 1.
02. P(i) = –i – 1.
04. P(P(0)) = 3 . P(–1).
08. O conjunto solução da inequação P(x) < x . (x2 + 1) é {x ∈ R/–1 < x < 2}.
16. O resto da divisão de P(x) por Q(x) = x + 3 é –20.
 

Resposta: 
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BIOLOGIA

31) O Ministério da Saúde, neste ano, já enviou para os estados brasileiros mais de 16 milhões de doses da vacina trí-
plice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Esse quantitativo é para atender a vacinação de rotina, 
conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação, em todos os estados do país, e para intensificar a vacinação 
de crianças de seis meses a menores de um ano de idade que residem ou estão em deslocamento para municípios 
que, neste momento, apresentam surto ativo da doença, ou seja, com crescimento do número de casos confirmados 
da doença nos últimos 90 dias. A vacina é a principal forma de prevenção do sarampo. Com a entrada de novos casos 
da doença no país, o ministério tem reforçado as ações de combate e prevenção da doença nos estados que estão 
com circulação ativa do vírus do sarampo, entre eles, o estado de São Paulo, que já recebeu neste ano, 6,5 milhões de 
doses da vacina; e os estados do Rio Janeiro, Bahia e Paraná, que juntos receberam 8,2 milhões de doses. O Brasil 
registrou, nos últimos 90 dias, entre 12 de maio a 03 de agosto de 2019, 1.226 casos confirmados de sarampo no Brasil, 
em quatro estados: São Paulo (1.220), Rio de Janeiro (4), Bahia (1) e Paraná (1). O coeficiente de incidência da doença 
foi de 0,58 por 100.000 habitantes. 

(Disponível em : http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45675-sarampo-mais-de-16-milhoes-de-doses-da-vacina-triplice-viral-foram-enviadas-
-para-todo-o-pais)

Sobre o tema acima e suas relações com o sistema imunitário, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01. Sarampo é uma doença infecciosa grave, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando a doente tosse, fala, 
espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. 

02. As vacinas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. São constituídas por antí-
genos (vírus ou bactérias que causam doenças) previamente atenuados ou mortos ou por fragmentos desses. Sua 
função é estimular uma resposta imunológica do organismo, que passa a produzir anticorpos sem ter contraído a 
doença.

04. A história da vacina iniciou-se no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir 
a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no 
corpo, lesões na pele e morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação.

08. A imunidade pode ser adquirida sem que o sistema imunitário seja estimulado por um antígeno. Isso é feito pela 
transferência de soro de um doador imune para um indivíduo não imune. Tal imunidade pode ser adquirida natural-
mente ou artificialmente.

16. Anticorpos são células que atuam no sistema imunitário como defensoras do organismo contra bactérias, vírus e 
outros corpos estranhos. Os anticorpos mais importantes são os linfócitos B.

32. Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma criança pode aumentar o risco de eventos adversos prejudi-
ciais, pois podem sobrecarregar seu sistema imunitário.

Resposta: 

32) Os gráficos abaixo (I, II e III) representam os diferentes tipos de seleção natural.
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Em relação aos gráficos e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01. A seleção natural atua preservando os indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando 
aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A expressão "mais adaptado" refere-se à maior probabilidade 
de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente.

02. O gráfico I representa a ação da seleção direcional, já que a curva do gráfico muda na direção do fenótipo mais 
favorável.

04. O gráfico III representa a seleção estabilizadora, que preserva os indivíduos de fenótipos intermediários em detri-
mentos dos que apresentam fenótipos extremos.

08. Um exemplo de seleção representada pelo gráfico II é o que pode ser observado ao analisar os bebês da espécie 
humana. Estes geralmente nascem com peso em torno de 3,3 kg, um peso que representa menor mortalidade. 
Crianças muito pequenas ou muito grandes correm mais riscos de morte e, portanto, a seleção não as favorece. 

16. O gráfico I representa o que ocorre, por exemplo, na resistência de insetos ao se empregarem inseticidas de modo 
indiscriminado no seu controle; é, também, na resistência de bactérias aos antibióticos inadequadamente utilizados 
no tratamento de infecções. Nesses casos, o fenótipo preservado é o constituído pela variedade que oferece maior 
resistência às drogas aplicadas.

32. A seleção disruptiva pode ser observada no gráfico III. Como exemplo, podemos citar a espécie de ave Passerina 
amoena, que possui indivíduos com cor azulada brilhante, indivíduos com cor amarronzada e outros intermediários. 
Nesse caso, os azuis são melhores em conseguir territórios e reproduzir-se. Os amarronzados são ignorados pelos 
azulados e também conseguem reproduzir-se. Já os de coloração intermediária são notados pelos outros machos 
e não são tão especializados para conseguir territórios, reproduzindo-se menos.

Resposta: 

33) As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais primitivas da história do homem. No Brasil há registros 
da utilização das queimadas desde o período colonial, quando já era usada para retirada da cobertura vegetal original 
antes do plantio e ou formação de pastagem. Por ser uma técnica rápida e barata, ainda é muito utilizada no meio rural. 
Além do custo e rapidez, a queimada é considerada por alguns agricultores como uma ferramenta de fertilização do 
solo, uma vez que as cinzas que restam após a passagem do fogo seriam uma espécie de adubo natural. No entanto, 
esse modo de limpar o terreno, na atualidade, é alvo de críticas por parte de ambientalistas e técnicos. Sobre o tema 
assinale os itens corretos e dê o somatório.

01. As queimadas podem ser usadas para retirada de madeira. Queimam-se as plantas menores para facilitar o corte 
das árvores de médio e grande porte.

02. O vandalismo e negligência são responsáveis por desastres no Brasil e no mundo. Ainda é comum haver queimadas 
provocadas por cigarros acesos jogados nas margens das estradas e rodovias.

04. Como consequência das queimadas temos a emissão de gases poluentes na atmosfera, piorando a qualidade do 
ar e o aumento das doenças respiratórias – em razão dos gases e partículas nocivas.

08. Em alguns ecossistemas específicos, como a Mata Atlântica, as queimadas podem ocorrer de forma natural. Nes-
ses casos, os animais e plantas desse bioma estão adaptados à "passagem do fogo" e até se beneficiam dessa 
ocorrência. 

16. Algumas espécies de plantas da Amazônia só germinam ou frutificam quando são submetidas às altas temperaturas 
e das queimadas naturais. Animais também conseguem se esconder ou fugir das áreas atingidas pelo fogo.

32. As queimadas promovem a diminuição da biodiversidade, danos ao patrimônio público e privado – cercas, casas, 
rede de energia elétrica e agravamento do aquecimento global, contribuindo para elevação da temperatura.

64. Embora prejudiciais, após as queimadas ocorre um aumento da fertilidade do solo que acaba utilizando as cinzas 
como adubo.

Resposta: 

34) A histologia vegetal é a ciência que estuda os tecidos dos vegetais. Compre-
ende o estudo das características, organização, estrutura e funções dos teci-
dos vegetais. Tecido é o conjunto de células morfologicamente idênticas que 
desempenham a mesma função. As plantas podem apresentar duas formas 
de crescimento: o primário, que corresponde ao crescimento em altura, e o 
secundário, o crescimento em espessura. Existem plantas que apresentam 
apenas o crescimento primário, como algumas monocotiledôneas. O cresci-
mento das plantas está relacionado com a formação de tecidos vegetais. Para 
isso, é preciso que ocorra o processo de diferenciação celular. Analise a figura, 
referente à estrutura interna de uma folha, e some as corretas.
  



25

01. A epiderme (1 e 2) é formada por células meristemáticas clorofiladas que impedem a perda de vapor de água para 
a atmosfera  

02. Os parênquimas clorofilianos, o paliçádico e o lacunoso (3 e 4, respectivamente) são abundantes em folhas.  
04. Sobre a epiderme, pode ser observada a presença de cutícula (5), a qual dificulta as trocas gasosas e é formada 

por cutina ou cera.  
08. No interior das folhas, encontra-se o mesófilo, composto pelos parênquimas clorofilianos. Imersos no mesófilo, 

encontram-se as nervuras, que contêm os feixes de vasos condutores (6).  
16. Um estômato (7) é constituído por duas células-guarda, entre as quais fica o ostíolo, que, fechado, impede a perda 

de vapor-d'água e as trocas gasosas. 
32. Os parênquimas de assimilação ou fotossintéticos são encontrados apenas no mesófilo foliar.
64. O funcionamento do estômato interfere diretamente na condução da seiva orgânica ou elaborada conduzida pelo 

xilema.

Resposta: 

35) Considerando a figura abaixo e sobre o ciclo celular e os processos de divisão celular, é correto afirmar que:
  

01. a origem das células cancerosas está associada a anomalias na 
regulação do ciclo celular e à perda de controle da mitose.   

02. a mitose é um processo de divisão celular característico de células 
somáticas vegetais e animais, podendo ocorrer em outros eucariotos.   

04. a mitose é constituída pelas seguintes fases: prófase, metáfase, aná-
fase e telófase. Alguns autores costumam citar uma quinta fase – a 
prometáfase – intermediária entre a prófase e a metáfase. No final 
da mitose, a separação do citoplasma é chamada de cariocinese.   

08. resumidamente, a mitose é o processo pelo qual uma célula haploide 
dá origem a duas outras células diploides, idênticas à célula-mãe e 
entre si.   

16. a interfase é um período de intensa atividade metabólica e de maior 
duração do ciclo celular.   

32. na anáfase os cromossomos atingem o máximo em espiralização, 
encurtam e se localizam na região equatorial da célula.   

64. se observada na interfase, a cromatina parece um conjunto embara-
lhado de filamentos finos. Durante a divisão celular, cada um desses 
filamentos espirala-se, enrolando-se sobre si mesmo. Dessa forma, 
o filamento fica mais curto e mais espesso, condensando-se.   

Resposta: 

36) A figura abaixo representa uma célula germinativa de um organismo hipotético. Considere que a célula se encontra na 
metáfase da meiose I. Cada letra de A até G representa um gene em seu respectivo locus gênico. Os diferentes alelos 
são diferenciados por letras maiúsculas ou minúsculas.
 

Sobre esse tema, é correto afirmar que:

01. a célula é diploide e apresenta um total de quatro cromossomos na 
forma duplicada.   

02. não ocorrendo mutações, as cromátides irmãs deverão necessaria-
mente apresentar os mesmos genes alelos.   

04. o indivíduo representado é homozigoto para os genes A e g.   
08. após o término da meiose II serão formadas duas células cada uma 

com dois cromossomos na forma duplicada.   
16. a célula apresenta dois pares de cromossomos homólogos.   
32. não ocorrendo mutações genéticas durante a meiose, todos os 

gametas formados por esse indivíduo serão iguais.   
64. a meiose compreende duas etapas de divisão cromossômica, sendo 

que, após a primeira, o número de cromossomos das células-filhas 
é metade do da célula-mãe.   

Resposta: 
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37) Para fins de transfusão sanguínea, são levados em conta dois sistemas: ABO e Rh. Outro sistema, o MN, também é 
considerado na questão genética, para excluir possibilidades de paternidade. O sistema ABO é determinado por po-
lialelia, em que temos um gene com três alelos, IA, que determina a produção do aglutinogênio A, IB, que determina a 
produção do aglutinogênio B e i, que determina a não produção de aglutinogênio. IA e IB são codominantes, e ambos 
dominam sobre i. O fator Rh é determinado pela 1ª Lei de Mendel, sendo um gene com dois alelos, em que R determina 
a produção da proteína Rh e r a não produção. Já o sistema MN é determinado por um gene com dois alelos, LM, que 
determina a produção da proteína M, e LN, que determina a produção da proteína N, e são codominantes. 

 Considere um casal em que a mulher é tipo sanguíneo A–M, filha de pai O+M, e o homem é tipo sanguíneo O+N, filho 
de mãe A–N, e assinale as alternativas corretas:

01. A chance de terem um descendente O+MN é de 25%.
02. O genótipo do homem pode ser iiRRLNLN.
04. A chance de terem um descendente A–M é de 12,5%.
08. Esse casal poderia ter um filho com eritroblastose fetal.
16. O homem pode doar sangue para o seu sogro.
32. A mulher pode doar sangue para a sua sogra.

Resposta: 

38) Ataque causa uma morte no Paraná

 A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 4, uma morte por picada de escorpião na região do Norte 
Pioneiro. Um morador de Wenceslau Braz foi picado na mão esquerda por um escorpião amarelo, cujo veneno é um 
dos mais potentes entre as espécies que ocorrem no Paraná. Em Maringá, até o final de setembro, foram registrados 
858 reclamações e atendimentos relacionados a escorpiões. Nos primeiros quatro meses deste ano foram registrados 
330 acidentes na cidade. A situação de Wenceslau Braz reforça a orientação da saúde para que a população redobre 
os cuidados para evitar acidentes, principalmente em épocas de chuva e calor. "O paciente foi atendido no município 
e transportado para Jacarezinho pelo Samu, onde recebeu o soro antiveneno. Apesar de toda assistência prestada, a 
evolução do caso não foi satisfatória, o que reforça a necessidade de atitudes preventivas para evitar acidentes fatais", 
disse o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlo Nardi. 

(Disponível em https://d.odiario.com/maringa/710900/ataque-causa-uma-morte-no-parana, acessado em 10/03/2018).

Sobre o assunto, assinale as alternativas corretas.

01. O animal causador do acidente possui um par de antenas com função olfativa.
02. A estrutura inoculadora de veneno encontra-se no último segmento do abdome.
04. O soro antiveneno citado no texto é um exemplo de imunização ativa e contém antígenos.
08. A divisão do corpo desse grupo é feita em cefalotórax e abdome.
16. O animal citado no texto possui exoesqueleto composto de um carboidrato complexo.
32. O escorpião é um animal celomado e deuterostômio.

Resposta: 

39) A respeito dos moluscos, animais que podem servir como alimento, vetores de doenças e têm grande importância eco-
lógica, assinale o que for correto. 

01. Podem ser filtradores, alimentando-se de organismos presentes no plâncton.   
02. Podem possuir respiração branquial
04. Todos são hermafroditas.   
08. Não possuem sistema nervoso e tampouco sistema digestório.   
16. Alguns possuem sistema circulatório fechado
32. Não existem moluscos com respiração pulmonar

Resposta: 
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40) Oswaldo Cruz (1872-1917) foi médico sanitarista, bacteriologista e epidemiologista brasileiro. Com 19 anos, publicou 
dois trabalhos sobre microbiologia. Depois de formado trabalhou no Laboratório de bacteriologia da Cadeira de Hi-
giene da Faculdade de Medicina. Foi para Paris e ingressou no Instituto Pasteur. Depois de três anos volta ao Brasil 
e é encarregado de combater o surto de peste bubônica que assolava o porto de Santos. Foi indicado para Diretor 
Técnico e depois Diretor geral do Instituto que recebeu o nome de Instituto Oswaldo Cruz. Debelou a peste bubônica, 
a varíola e a febre amarela que assolavam o país. 

(Disponível em: <http://www.e-biografias.net/oswaldo_cruz/>.)

 Oswaldo Cruz foi um dos maiores epidemiologistas do Brasil e do mundo. Deixou ainda seu pupilo, Carlos Chagas, que 
deu continuidade de forma brilhante ao seu trabalho. Esses dois médicos sanitaristas foram de extrema importância na 
identificação de diversas parasitoses que acometem várias áreas do Brasil. Sobre as parasitoses, assinale e some as 
corretas.

01) Doença de Chagas, febre-amarela e esquistossomose são exemplos de doenças que possuem agentes vetores.
02) Malária e leishmaniose são transmitidas pelo mesmo gênero de mosquito
04. Apenas a Taenia saginata pode causar cisticercose em humanos.
08. Hanseníase, sífilis, leptospirose e candidíase são doenças causadas por protozoários.
16. A leishmaniose é transmitida pela picada de um mosquito, assim como a dengue e a malária
32. A malária tem como agente etiológico o Plasmodium sp., e nessa doença humanos são hospedeiros intermediários.

Resposta: 
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RASCUNHO


