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tipo e utilizar lápis, lapiseiras, borrachas, corretores ortográficos líquidos ou similares.
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smartphones, tablets, receptores, livros e anotações manuscritas ou impressas.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.
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LINGUAGENS
Na obra Infância, de Graciliano Ramos (1892-1953), publicada em 1945, o narrador apresenta as
memórias de seus primeiros anos de vida até a puberdade. No fragmento a seguir, ele relembra o início
de sua alfabetização, feita pelo próprio pai, que era dono de um pequeno comércio.
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Texto 1

Achava-me empoleirado no balcão, abrindo caixas e pacotes, examinando as miudezas da
prateleira. Meu pai, de bom humor, apontava-me objetos singulares e explicava o préstimo deles.
Demorei a atenção nuns cadernos de capa enfeitada por três faixas verticais, borrões,
nódoas cobertas de riscos semelhantes aos dos jornais e dos livros. Tive a ideia infeliz de abrir um
desses folhetos, percorri as páginas amarelas, de papel ordinário. Meu pai tentou avivar-me a
curiosidade valorizando com energia as linhas mal impressas, falhadas, antipáticas. Afirmou que
as pessoas familiarizadas com elas dispunham de armas terríveis. Isto me pareceu absurdo: os
traços insignificantes não tinham feição perigosa de armas. Ouvi os louvores, incrédulo.
Aí meu pai me perguntou se eu não desejava inteirar-me daquelas maravilhas, tornar-me um
sujeito sabido como padre João Inácio e o advogado Bento Américo. Respondi que não. Padre
João Inácio me fazia medo, e o advogado Bento Américo, notável na opinião do júri, residia longe
da vila e não me interessava. Meu pai insistiu em considerar esses dois homens como padrões e
relacionou-os com as cartilhas da prateleira. Largou pela segunda vez a interrogação pérfida.
Não me sentia propenso a adivinhar os sinais pretos do papel amarelo?
Foi assim que se exprimiu o Tentador, humanizado, naquela manhã funesta. A consulta me
surpreendeu. Em geral não indagavam se qualquer coisa era do meu agrado: havia obrigações,
e tinha de submeter-me. A liberdade que me ofereciam de repente, o direito de opinar, insinuoume vaga desconfiança. Que estaria para acontecer? Mas a pergunta risonha levou-me a adotar
procedimento oposto à minha tendência. Receei mostrar-me descortês e obtuso, recair na
sujeição habitual. Deixei-me persuadir, sem nenhum entusiasmo, esperando que os garranchos
do papel me dessem as qualidades necessárias para livrar-me de pequenos deveres e castigos.
Decidi-me.
E a aprendizagem começou ali mesmo. Com a indicação de cinco letras já conhecidas de
nome (...).
No dia seguinte surgiram outras, depois outras – e iniciou-se a escravidão imposta ardilosamente.
Condenaram-me à tarefa odiosa, e como não me era possível realizá-la convenientemente, as
horas se dobravam, todo o tempo se consumia nela. (...)
Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o alfabeto na cabeça. Resisti,
ele teimou – e o resultado foi um desastre. Cedo revelou impaciência e assustou-me. Atirava
rápido meia dúzia de letras, ia jogar solo. À tarde pegava um côvado, levava-me para a sala de
visitas – e a lição era tempestuosa. Se não visse o côvado, eu ainda poderia dizer qualquer coisa.
Vendo-o, calava-me. Um pedaço de madeira, negro, pesado, da largura de quatro dedos.
(...)
Enfim consegui familiarizar-me com as letras quase todas. Aí me exibiram outras vinte e cinco,
diferentes das primeiras e com os mesmos nomes delas. Atordoamento, preguiça, desespero,
vontade de acabar-me. Veio terceiro alfabeto, veio quarto, e a confusão se estabeleceu,
um horror de quiproquós. Quatro sinais com uma só denominação. Se me habituassem às
maiúsculas, deixando as minúsculas para mais tarde, talvez não me embrutecesse. Jogaram-me
simultaneamente maldades grandes e pequenas, impressas e manuscritas. Um inferno. (...)
Sozinho não me embaraçava, mas na presença de meu pai emudecia. Ele endureceu algumas
semanas, antes de concluir que não valia a pena tentar esclarecer-me. (...)
Afinal meu pai desesperou de instruir-me (...). Respirei, meti-me na soletração, guiado por
Mocinha. (...)
Graciliano Ramos
Infância. 38ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2006.
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Questão 01
As lembranças relatadas no início do texto revelam que o narrador percebe uma ambiguidade no
comportamento do pai, que está explicitada em:
(A) de bom humor, apontava-me objetos singulares e explicava o préstimo deles. (l. 2)
(B) tentou avivar-me a curiosidade valorizando com energia as linhas mal impressas, (l. 5-6)
(C) insistiu em considerar esses dois homens como padrões e relacionou-os com as cartilhas (l. 12-13)
(D) Foi assim que se exprimiu o Tentador, humanizado, naquela manhã funesta. (l. 15)

Questão 02
Ao apresentar suas recordações, o narrador alterna os tempos pretéritos, ora indicando uma ação pontual,
ora indicando uma ação durativa, respectivamente, em:
(A) Achava-me empoleirado no balcão, abrindo caixas e pacotes, examinando as miudezas (l. 1)
(B) Tive a ideia infeliz de abrir um desses folhetos, percorri as páginas amarelas, (l. 4-5)
(C) Afirmou que as pessoas familiarizadas com elas dispunham de armas terríveis. (l. 6-7)
(D) Padre João Inácio me fazia medo, e o advogado Bento Américo, notável na opinião do júri, residia
longe (l. 10-11)

Questão 03
Isto me pareceu absurdo: os traços insignificantes não tinham feição perigosa de armas. (l. 7-8)
A frase acima revela um momento de incompreensão entre o narrador e seu pai, motivado pela tensão entre
os seguintes aspectos da linguagem:
(A) gráfico e sonoro
(B) informal e erudito
(C) literal e polissêmico
(D) sincrônico e histórico

Questão 04
Não me sentia propenso a adivinhar os sinais pretos do papel amarelo? (l. 14)
Em relação às vantagens da alfabetização apresentadas no início do terceiro parágrafo, essa pergunta final
exerce a função de:
(A) reiterá-las
(B) refutá-las
(C) retificá-las
(D) relativizá-las
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Questão 05
Receei mostrar-me descortês e obtuso, recair na sujeição habitual. Deixei-me persuadir, sem
nenhum entusiasmo, (l. 19-20)
O trecho sublinhado, em relação à frase anterior, expressa ideia de:
(A) conclusão
(B) condição
(C) finalidade
(D) conformidade

Questão 06
No sétimo parágrafo (l. 28-32), para esclarecer o significado de um termo, o narrador faz uso do seguinte
recurso:
(A) paráfrase
(B) comparação
(C) generalização
(D) metalinguagem

Questão 07
No antepenúltimo parágrafo (l. 34-39), o narrador alude ao possível motivo de seu insucesso na aprendizagem
das letras, que pode ser descrito como:
(A) conteúdo inacessível
(B) metodologia inadequada
(C) exemplificação insuficiente
(D) argumentação insatisfatória

Questão 08
Afinal meu pai desesperou de instruir-me (l. 42)
Com base no desfecho do texto, pode-se atribuir a desesperar o mesmo sentido do seguinte verbo:
(A) desdenhar
(B) desanimar
(C) designar
(D) desafiar
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Proposta de Redação
Texto 2
A introdução da criança no mundo da escrita torna-a um cidadão funcionalmente letrado, isto
é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade individual de crescer
cognitivamente e para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de
linguagem como um dos instrumentos de comunicação.
Mary A. Kato
Adaptado de No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. 7ª Ed. São Paulo: Ática, 2010.

Texto 3

Benett
novaescola.org.br. Acesso em 11/02/2019.

Em nossa sociedade, é fundamental o papel da escola na apresentação do mundo da
escrita ao cidadão. Muitas vezes, porém, verifica-se grande dificuldade no processo de
escolarização, comprometendo essa aprendizagem. Com base nos textos desta prova e
em seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo-argumentativo em que
discuta se a escola é a responsável pelo resultado alcançado pelos alunos no processo de
conhecimento do mundo letrado.
Seu texto deve respeitar os seguintes itens:
• conter título;
• ter entre 20 e 30 linhas;
• atender à norma-padrão da língua;
• apresentar estrutura argumentativa completa.
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LINGUAGENS I ESPANHOL
Texto 1

La polución aumenta los ingresos hospitalarios de niños
Un estudio recoge que hay una relación directa entre la patología respiratoria
y la contaminación
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La salud de los niños es un reflejo casi exacto de la contaminación ambiental. Los picos de
polución se corresponden con un aumento de ingresos hospitalarios de niños. La relación es lineal,
según las conclusiones de un estudio hecho con los datos de seis años de altas en el Hospital Niño
Jesús de Madrid, lo que indica que las consecuencias en salud se relacionan directamente con la
variación de las condiciones ambientales.
El trabajo, que ha publicado la Revista de Pediatría de Atención Primaria, ha recogido datos
del centro madrileño, una referencia en atención a niños, entre 2012 y 2016. En total, se han
estudiado 10.512 ingresos (5.328 por procesos respiratorios). La edad media era inferior a los tres
años. Y se tomaron los datos de contaminación de las estaciones del Ayuntamiento de Madrid. El
pediatra Marciano Sánchez Baile, primer firmante del trabajo, explica que se agruparon los datos
por meses.
De los contaminantes que se estudiaron, en el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y
benceno la relación tenía una máxima fiabilidad estadística. A cada aumento en los índices se
correspondía otro en los ingresos hospitalarios y de la misma intensidad. Tanto que en el trabajo
pudieron hacer el cálculo inverso. Si Madrid hubiera cumplido el máximo de concentración de
dióxido de nitrógeno recomendado, 40 microgramos por metro cúbico de aire, 789 niños habrían
evitado la hospitalización.
El estudio señala que los menores son especialmente sensibles a la contaminación porque
su organismo se está desarrollando, y también porque pasan mucho tiempo al aire libre. Este
trabajo confirma otro similar efectuado por el mismo equipo en un centro de salud de Madrid, que
también recogió una relación directa entre la contaminación y las consultas de primaria.
Juan Antonio Ortega, coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación
Española de Pediatría, señala que el valor de estos trabajos es que son “una llamada de atención
al clínico”. “El 90% de los críos está respirando aire contaminado, y eso hay que tenerlo en cuenta
igual que se hace con la herencia o el tabaco”, afirma.
El artículo señala que, según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren 2 millones
de menores por la contaminación cada año, de los que 30.000 son europeos. La organización
considera la polución una de las amenazas para la salud global.
Adaptado de https://elpais.com.

Questão 09
La noticia leída anteriormente tiene como tema principal:
(A) la relación entre la polución y la salud de los niños.
(B) las patologías respiratorias en la niñez.
(C) la polución en la ciudad de Madrid.
(D) las amenazas para la salud global.
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Questão 10
La noticia nos presenta la conclusión de un estudio científico. Para llegar a la conclusión presentada, los
investigadores compararon:
(A) los datos de polución en Madrid y los datos hospitalarios de niños de toda la ciudad.
(B) los datos de el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y benceno de Madrid y los datos de microgramos
por metro cúbico de aire.
(C) los datos de altas en el Hospital Niño Jesús de Madrid y los datos de contaminación de las estaciones del
Ayuntamiento de Madrid.
(D) los datos de atención a niños, entre 2012 y 2016, de la Revista de Pediatría de Atención Primaria y los
datos de concentración de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire.

Questão 11
Para darle credibilidad a lo que se publica, la noticia se utiliza predominantemente de la siguiente estrategia:
(A) presentación de relatos personales.
(B) exposición de datos numéricos.
(C) construcción de analogías.
(D) uso de citas directas.

Questão 12
Un estudio recoge que hay una relación directa entre la patología respiratoria y la contaminación
El uso de los artículos indefinidos (un/una) en el copete de la noticia representa que
(A) el estudio y la relación que se establece son únicos.
(D) el estudio y la relación que se establece aún no están definidos.
(B) el estudio y la relación que se establece todavía no se presentaron.
(C) el estudio y la relación que se establece son conocidos por los lectores.
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LINGUAGENS I INGLÊS
Texto 1

Pollution and respiratory disease: can diet or supplements help? A review
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The World Health Organisation (WHO) released a report in 2014 indicating that 3.7 million
premature deaths globally were attributable to ambient air pollution. Their data more than
doubled previous estimates and placed air pollution as the world’s largest environmental health
risk factor. The majority of outdoor pollutants come from anthropogenic sources such as vehicle
emissions, fossil fuel combustion, forest fires and industrial processes including factory outputs. The
WHO showed that in urban areas which monitor air pollution levels, greater than 80% of people are
exposed to levels of pollution which exceed WHO limits. Primary pollutants can be divided into two
groups: particulate matter (PM) and gases (CO2, CO, NO2, NO, NOx, SO2). Secondary pollutants
such as ozone are formed from photochemical reactions between the primary pollutants, heat
and UV radiation. Other environmental air pollutants of major public concern include polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) and aryl hydrocarbon receptors (AhR).
There has been increasing research on the effects of ambient pollution on health. Pollution
causes damage when it is in contact with the airways and skin. For example, some pollutants can
accumulate in the blood and be distributed in digestive organs, purely through inhalation. Pollutants
also act on the exterior of the body and have been linked to the progression of inflammatory skin
diseases. Many studies have demonstrated the effects of exposure to environmental pollutants via
skin, inhalation or ingestion on morbidity and mortality.
The lungs rely on filtered air through the nose (with cilia and mucus attempting to filter/trap
unwanted particles) or unfiltered air via the mouth. Polluted air contributes to chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) prevalence and symptom onset. The idea that air pollution can
cause exacerbations of pre-existing asthma is supported by an evidence base that has been
accumulating for several decades, however it has more recently been suggested that air pollution
might cause new-onset asthma as well.[…]
In addition to outdoor air pollution, indoor smoke is a serious health risk for some 3 billion people
who cook and heat their homes with biomass fuels and coal. Some 4.3 million premature deaths
were attributable to household air pollution in 2012. Almost all of this burden is in low-middle-income
countries. When indoor and ambient air pollution are combined, WHO estimates that, in 2012,
some 14% of deaths were due to COPD or acute lower respiratory infections, and 14% of deaths
were due to lung cancer.
There has been recent publicity on the role of diet helping to combat the effects of pollution and
in this review we assess the role for diet in preventing the effects of pollution on asthma and other
respiratory diseases.
Adaptado de https://respiratory-research.biomedcentral.com.

Questão 09
This text is part of a scientific article (a review) on respiratory diseases.
The main objective of this part of the article is to present how
(A) ambient pollution may cause premature deaths globally.
(B) balanced diets can prevent respiratory diseases.
(C) indoor smoke offers a serious health risk.
(D) air pollution affects pulmonary diseases.
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Questão 10
Secondary pollutants such as ozone are formed from photochemical reactions between the primary
pollutants, heat and UV radiation. (l. 8-9)
In the fragment below, there is a word or expression that has a very similar meaning to the underlined one above.
(A) The WHO showed that in urban areas which monitor air pollution levels, (l. 5-6)
(B) For example, some pollutants can accumulate in the blood and be distributed in digestive organs, (l. 13-14)
(C) In addition to outdoor air pollution, indoor smoke is a serious health risk (l. 24)
(D) 14% of deaths were due to COPD or acute lower respiratory infections, (l. 28)

Questão 11
The text presents statistics from studies developed in 2012 and 2014.
The fact that is confirmed by one of these studies is the following:
(A) In 2012, 3 billion people died inside their houses because they used biomass fuels or coal.
(B) According to the 2014 study, 3.7 million premature deaths were attributed to household air pollution.
(C) In relation to household air pollution, a total of 28% of deaths were due to COPD and lung cancer in 2012.
(D) Considering the 2014 study, less than 20% of people in urban areas are exposed to levels of pollution
within the WHO limits.

Questão 12
This text is part of a scientific article on respiratory diseases.
This part was taken from the following section of the article:
(A) Introduction
(B) Metodology
(C) Discussion
(D) Conclusion
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Questão 13
Considere os números reais a e b representados abaixo:
a = 3 × (10)3 + 4 × (10)2 + 8 × (10) + 6
b = 7 × (10)3 + 5 × (10) + 8
O valor de a + b é igual a:
(A) (10)4 + 9 × (10)3 + 8 × (10)2+ 4
(B) (10)7 + 9 × (10)3 + 9 × (10) + 4
(C) (10)6 + 9 × (10)3 + 8 × (10)2 + 4
(D) (10)4 + 5 × (10)2 + 4 × (10) + 4

Questão 14
Para encher 5 de um recipiente R, uma torneira com vazão constante gasta 3 horas a mais do que o tempo
8
necessário para encher 1 desse recipiente.
4
Se R estiver vazio, essa torneira, com a mesma vazão, necessitará de no mínimo t horas para encher R.
O valor de t é igual a:
(A) 8,0
(B) 8,5
(C) 9,0
(D) 9,5

Questão 15
A figura abaixo representa um círculo dividido em quatro setores identificados por W, X, Y e Z.
Y
Z

X

W

Comparando os setores no desenho, o setor cuja medida do ângulo central está mais próxima de um radiano
é o da letra:
(A) W
(B) X
(C) Y
(D) Z

Questão 16
A média aritmética das idades de duas pessoas é igual a 37 anos. Se a mais velha tem 24 anos a mais do
que a outra, a soma dos algarismos da idade da mais velha é igual a:
(A) 13
(B) 10
(C) 9
(D) 7
Universidade Estácio de Sá
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Questão 17

Em uma caixa, há um total de 10 bombons, sendo exatamente 4 de coco. Retirando-se dessa caixa, ao
acaso, dois bombons, a probabilidade de ambos serem de coco é igual a:
(A) 1
5
2
(B)
5
(C) 2
15
(D) 1
15

Questão 18
Considere que A, B e C sejam três vértices de um cubo que possui volume igual a 8 dm3. Se AB = 2√3 dm e
AC = 2√(2) dm, a medida, em dm do segmento BC será igual a:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

Questão 19
Admita que o gráfico de temperatura y de um objeto, em graus Celsius(°C), em função do tempo x,
durante 5 minutos, seja o segmento de reta desenhado a seguir.
y (ºC)
50

25
0

2

5

x (minutos)

Para x = 2 minutos, a temperatura, em graus Celsius, desse objeto é igual a:
(A) 30
(B) 32
(C) 35
(D) 38

Questão 20
Em uma pesquisa feita com 30 alunos de uma turma sobre as disciplinas de matemática e de física,
verificou-se que:
• apenas 5 alunos gostam das duas disciplinas;
• o número de alunos que gostam somente de matemática é igual ao dobro dos que gostam de física;
• todos gostam de pelo menos uma dessas duas disciplinas.
Nessa turma, o número total de alunos que gostam de matemática corresponde a:
(A) 5
(B) 10
(C) 20
(D) 25
12
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Questão 21
A exposição a agrotóxicos ou ainda a ingestão de alimentos contaminados com esses produtos podem
alterar a medula óssea provocando anemia aplástica.
Essa anemia é desenvolvida porque a medula óssea é responsável também pela
(A) reserva de ferro
(B) produção de hemácias
(C) síntese de aminoácidos
(D) degradação da hemoglobina

Questão 22
O aroma da canela é muito usado tanto na culinária quanto na medicina.
Segue a fórmula estrutural.
O
H

Essa molécula pertence à função orgânica denominada:
(A) éster
(B) aldeído
(C) cetona
(D) ácido carboxílico

Questão 23
Uma chapa de metal é inserida em um forno cuja temperatura é mantida constante e igual a 150 °C. Alcançado
o equilíbrio térmico, observa-se que a área de superfície da chapa dilatou em um milésimo de seu valor inicial.
Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do metal que compõe a chapa é igual a 5 × 10−5 °C−1, a
temperatura inicial dessa chapa, em °C, era de:
(A) 110
(B) 120
(C) 130
(D) 140

Questão 24
Para evitar que frutas como a maçã escureçam pouco tempo depois de cortadas, pode-se adicionar a elas
uma pequena quantidade de suco de limão, rico em vitamina C.
O uso da vitamina C para preservar a cor natural dessas frutas relaciona-se à sua atividade
(A) probiótica
(B) energética
(C) antioxidante
(D) fotoprotetora
Universidade Estácio de Sá
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Questão 25
A decomposição térmica do carbonato de cálcio é representada pela seguinte equação termoquímica:
CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) ∆H° = 1 200 kJ/mol
Em um experimento, realizou-se a decomposição térmica de 500 g de carbonato de cálcio.
A quantidade de energia, em quilojoules, necessária para essa decomposição correspondeu a:
(A) 2 400
(B) 3 000
(C) 4 800
(D) 6 000

Questão 26
Cervejas artesanais são produzidas com água, malte, lúpulo e levedura. O malte é obtido principalmente a
partir do trigo, da cevada ou do centeio, vegetais pertencentes ao grupo das angiospermas.
Uma característica comum desses vegetais é apresentar
(A) presença de rizóides
(B) folhas férteis em estróbilos
(C) reprodução por esporângios
(D) reservas nutritivas em cotilédone

Questão 27
Em uma construção, um guindaste é utilizado para erguer uma peça de 32 toneladas.
Admita as situações a seguir:
● o guindaste sofreu uma avaria;
● os trabalhadores só dispõem de uma máquina capaz de realizar uma força máxima de 10 000 N;
● os trabalhadores elaboram uma associação de roldanas móveis com uma roldana fixa para conseguir
erguer a peça, utilizando a máquina;
● a aceleração local da gravidade equivale a 10 m/s2.
Para erguer a peça, utilizando a força máxima da máquina, a quantidade mínima de roldanas móveis será:
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

Questão 28
O nitrogênio é um elemento químico essencial para o crescimento dos vegetais. É geralmente utilizado na
fabricação de fertilizantes, por meio do nitrato de sódio.
Este composto, empregado como fonte de nitrogênio, apresenta a seguinte fórmula química:
(A) NaNO3
(B) NaNO2
(C) Na2NO3
(D) Na2NO2
14
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Questão 29
Admita as seguintes condições:
● um gene no cromossomo 11 (gene A) ser responsável pela produção de uma proteína envolvida na
digestão de carboidratos;
● ocorrência de três diferentes alelos desse gene na população humana: A1, A2 e A3.
O número máximo de alelos diferentes do gene A apresentados por uma pessoa geneticamente normal no
núcleo de uma célula epitelial será de
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

Questão 30
A análise de um composto orgânico indicou que sua composição percentual, em massa, corresponde a 23%
de carbono, 4% de hidrogênio e 73% de flúor.
A fórmula mínima desse composto corresponde a:
(A) CHF3
(B) CH2F2
(C) C2H3F3
(D) C2H2F4
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Questão 31
De acordo com o Censo 2010 do IBGE, os círculos nos mapas destacam os municípios brasileiros com 1%
ou mais de habitantes naturais do estado.
Nessa cartografia, o diâmetro indica os valores absolutos e a cor representa os percentuais relativos ao total
municipal.
Os nascidos no
PARANÁ vivem em...

Os nascidos no RIO
GRANDE DO SUL vivem em...

Os nascidos em SANTA
CATARINA vivem em...

Por exemplo, 3%
dos habitantes de
Altamira, no Pará,
nasceram no Paraná

1 a 10%
10 a 30%
30 a 70%
70 a 90%
90% ou mais

nexojornal.com.br. Acesso em 03/04/2018.

A emigração dos estados da região Sul tem o seu direcionamento fortemente explicado pelo seguinte
processo socioespacial brasileiro nas últimas quatro décadas:
(A) expansão da fronteira agrícola
(B) dispersão da produção industrial
(C) intensificação da atividade terciária
(D) redução da urbanização metropolitana

Questão 32

https://super.abril.com.br.

Na imagem, aparece o lema da Ação Integralista Brasileira (1932-1937), que se contrapõe, de maneira direta,
às seguintes ideias que avançavam no começo da década de 1930:
(A) laicismo, globalismo e sociedade patriarcal
(B) comunismo, autoritarismo e liberdade sexual
(C) ateísmo, internacionalismo e emancipação feminina
(D) materialismo, regionalismo e meritocracia individual
16
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Questão 33
Observe essa publicação da revista MAD, “O Novo Smartphone: Para onde vão os seus mil dólares”, que
ressalta o seguinte:
US$ 50

Salários dos operários na China

US$ 200 Salário da equipe de projetistas
US$ 100 Nova tela de toque com
milhões de cores
US$ 300 Aquisição de pequenas
empresas inovadoras que
inventaram programas e
componentes incorporados
ao novo modelo
US$ 200 Recall do primeiro lote de
telefones, que sempre saem
com algum defeito
US$ 150 Investimento em pesquisa
da próxima geração de
smartphones.
Em breve nas lojas!!!

Adaptado de Revista MAD, 09/12/2017.
madmagazine.com, acesso em 11/02/2019.

Segundo a revista, a composição do preço do smartphone revela que, na atual configuração econômica do
capitalismo global, há forte desproporção entre:
(A) consumo de bens duráveis e consumo de serviços
(B) eficiência da gestão financeira e eficiência da indústria
(C) flexibilidade da produção seriada e flexibilidade da qualidade
(D) investimento no desenvolvimento tecnológico e custo de fabricação

Questão 34
No período que vai de 1830 a 1930, europeus, africanos e asiáticos entraram no Brasil, passando
a conviver e a se submeter a costumes, hábitos e regras distintos, muitas vezes, de seus países de
origem. A partir do final do século XIX, os movimentos migratórios internacionais recrudesceram,
até mesmo no continente europeu, registrando-se intenso deslocamento entre campo e cidade.
Antigos espaços vazios tornaram-se áreas de grande concentração humana.
Adaptado de de SCHWARCZ, Lilia Moritz. População e Sociedade. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

A partir do texto, as razões para cada um dos deslocamentos populacionais mencionados, no Brasil e nos
países europeus, estão indicadas, respectivamente, em:
(A) ampliação da oferta de emprego e reformas urbanas
(B) acolhimento de refugiados políticos e expansão imperialista
(C) substituição do trabalho escravo e industrialização acelerada
(D) expropriação do campesinato pobre e concentração fundiária
Universidade Estácio de Sá
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Questão 35

Com base no período 1950-2010, compare os mapas das maiores aglomerações urbanas a seguir:
NO CENTRO SUL ASIÁTICO
E NO EXTREMO ORIENTE

NA EUROPA

População

Habitantes

1950

até 750.000
750.001 a 1.200.000
1.200.001 a 2.000.000
2.000.001 a 4.000.000
4.000.001 a 6.000.000
6.000.001 a 36.933.000

2010

Adaptado de Atlas do Censo Demográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

O processo ocorrido na Ásia e que constitui uma explicação para o ritmo diferenciado de urbanização nesse
continente, no período 1950-2010, é a:
(A) planificação estatal
(B) mecanização agrícola
(C) transição demográfica
(D) industrialização periférica

Questão 36
As exigências do burguês foram delineadas na famosa Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, de 1789. A declaração afirmava que “todos os cidadãos têm o direito de colaborar
na elaboração das leis”, mas “tanto pessoalmente como por meio de seus representantes”. E a
assembleia representativa que ela vislumbrava como o órgão fundamental do governo não era
necessariamente uma assembleia democraticamente eleita.
Adaptado de HOBSBAWM, Eric J. A revolução francesa. 7ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

Nos trechos do documento citado, redigido na Revolução Francesa, há a contraposição ao seguinte modelo
político:
(A) república social
(B) monarquia absolutista
(C) liberalismo oligárquico
(D) ditadura do proletariado
18
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Questão 37
Analise o mapa a seguir:
QUANTIDADE UTILIZADA DE AGROTÓXICOS
Regiões Brasileiras (2012-2014)

Média anual do uso de agrotóxico
por região, em toneladas (t)
334628 Centro-Oeste
224911 Sul
188512 Sudeste
101460 Nordeste
28271

Norte

Relação entre a média anual do uso
de agrotóxico, em (kg), e a área
agrícola da região, em hectare (ha)
(kg/ha)
16,14
9,81
8,63
3,61
2,41

Adaptado de LOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso dos Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.
São Paulo: FFLCH-USP, 2017.

O bioma brasileiro mais afetado pelos problemas ambientais associados ao uso de agrotóxicos é o:
(A) do Pampa
(B) do Cerrado
(C) da Caatinga
(D) da Amazônia
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Questão 38
Em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios, segundo informações do
Ministério da Saúde (MS). Uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes, 30 vezes a taxa
da Europa. Apenas nos últimos dez anos, 553 mil pessoas perderam suas vidas devido à violência
intencional.
Adaptado de Atlas da Violência 2018. Rio de Janeiro: IPEA, 2018.

NÍVEL DE RENDA DOS DISTRITOS/
BAIRROS DA CIDADE DE SÃO PAULO

TAXA DE HOMICÍDIOS DOS DISTRITOS/
BAIRROS DA CIDADE DE SÃO PAULO

Município de São Paulo
212,2

Município de São Paulo
1,479,69

Taxa (por 1000.000 homens)

Rendimento (R$)

até 60

até 725,00

60 a 120

725,00 a 970,00

120 a 174

970,00 a 1.420,00

174 a 253

1.420,00 a 2.400.00

253 e mais

2.400,00 e mais

http://produtos.seade.gov.br, Acessos em 28/08/2017.

Comparando os dois mapas, identifica-se que o fenômeno apresentado no texto e representado em um dos
mapas está vinculado ao seguinte processo socioespacial:
(A) segregação urbana
(B) polarização comercial
(C) verticalização habitacional
(D) desconcentração industrial

20
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Questão 39
A Mattel divulga a expansão
da linha Barbie Fashionistas
2019 com um caráter inclusivo.
As novidades para este ano
englobam
bonecas
em
cadeira de rodas, com prótese
na perna, entre outras.
Os novos modelos de um
dos brinquedos mais famosos
são
acompanhados
por
outros bonecos, que incluem
diferentes tons de pele, tipos
de cabelo e forma física. Há
Ken negro e com cabelo
crespo e Barbies com corpo
que foge do padrão clássico
estabelecido pela tradicional
loira e magra.
Adaptado de https://inteligenciademercado.blogfolha.uol.com.br

A estratégia adotada pela empresa procura articular uma demanda política de grupos na sociedade e um
objetivo econômico. A demanda e o objetivo estão indicados, respectivamente, em:
(A) aumento da representatividade social e ampliação do lucro
(B) promoção da diversidade étnica e mercantilização da beleza
(C) valorização do empoderamento feminino e redução dos custos
(D) questionamento da hegemonia heterossexual e flexibilidade da produção

Questão 40
A reportagem a seguir trata do assassinato de Chico Mendes, em 1988.
Era uma quinta-feira, dia 22 de dezembro de 1988, e Chico Mendes jogava dominó com dois
policiais militares responsáveis por sua segurança na casa onde morava, em Xapuri, no Acre.
Conforme anoitecia, Ilzamar, esposa de Chico, avisou que iria colocar a mesa para jantarem. Dali
a pouco começaria um dos últimos capítulos da novela Vale Tudo, da TV Globo. Chico jogou uma
toalha em cima do ombro e se preparou para tomar banho do lado de fora. Antes, olhou pela fresta
da porta e comentou que estava escuro no quintal. Disse que colocaria uma luz no dia seguinte,
mas não teria a oportunidade. Assim que saiu, levou um tiro de escopeta que tirou sua vida.
“Mas quem matou o Chico errou o alvo, perdeu o tiro”, diz Gomercindo Rodrigues, amigo do
seringueiro acreano que se tornou famoso ao redor do mundo ao propor um modo de explorar a
floresta sem destruí-la. “Pensaram que iriam matá-lo, mas na verdade o tornaram imortal”.
nationalgeographicbrasil.com.

O entendimento apresentado sobre o legado do brasileiro é explicado, dentre outras razões, pela seguinte
medida voltada à preservação da região Amazônica:
(A) criação das reservas extrativistas
(B) implementação da agricultura orgânica
(C) demarcação de complexos agroindustriais
(D) teorização do desenvolvimento sustentável
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
(Adaptado da IUPAC - 2018)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IA

VIII A
2,1

2

H

II A

1

1,0

Li

1,5

4

Be

7

11

Na
23

19

0,8

K

Mg

20

1,0

Ca

0,8

Rb

38

0,7

Cs

1,0

Sr

87,5
56

IV B
1,3

Sc

39

22

1,2

Y

40

Ba

Fr

88

23

57-71

72

lantanídeos

1,4

Zr

Ra

(226)

NÚMERO
ATÔMICO

ELETRONEGATIVIDADE

SÍMBOLO
MASSA ATÔMICA
APROXIMADA

89-103

93

Hf

104

73

1,1

58

Ac
227

1,1

Ce

90

1,3

Th
232

1,6

1,7

W

43

75

44

1,9

Re

76

60

141

1,1

Nd
144

1,5

92

1,7

U

238

2,2

Ru
2,2

Os

108

45

Rh

46

2,2

Ir

78

192

(145)

1,3

Np

63

Universidade Estácio de Sá

2,2

Pt

C

Ag

79

2,4

Au

111

Rg

48

64

1,2

Gd

80

Am

96

1,3

Cm
(247)

1,7

Cd

49

1,9

Hg

112

Cn
(285)

65

1,2

Tb
(247)

In

50

1,8

TI

Uut

82

1,8

Sn

P

1,2

Dy

Pb

1,3

Cf

(251)
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Fl

1,2

1,3

(252)

34

75

51

83

1,9

Sb

52

1,9

Bi

84

1,2

2,0

Po
Lv

1,2

1,3

Md
(258)

I

54

127
85

At

86

Og
(294)

1,2

173

1,3

No
(259)

Rn
(222)

Yb

102

Xe

118

Ts

70

Kr
131

2,2

(294)

(293)

101

36

84

2,5

117

116

69

Br

53

Ar
40

2,8

(210)

169

1,3

Fm
(257)

Te

Tm

167

100

2,1

(209)

Er

CI

18

80

127,5

209

68

Se

35

Ne
20

3,0

35,5
2,4

79

(289)

Ho
Es

As

Uup

165

99

S

17

32
2,0

115

(289)

67

16

122

1,8

114

(286)

98

Ge

33

F

4

10

19
2,5

31

1,8

207

113

66

Si

119

162,5

1,3

Bk

1,7

O

4,0

9

16

2,1

15

72,5

204

159

97

Ga

32

115

81

N

He

VII A
3,5

8

14

1,8

28

1,6

70

200,5

157

1,3

Zn

31

112,5

(280)

1,2

(243)

1,9

AI

14

VI A
3,0

7

12

1,5

27

1,6

65,5

197

Eu

95

Cu

30

108

152

1,3

(244)

47

(281)

150

Pu

Pd

Ds

Sm

94

2,2

110

1,2

62

II B
1,9

63,5

195

(268)

1,1

Ni

29

106,5

Mt

Pm
237

2,2

77

1,8

58,5

109

Hs

93

Co

28

103

(265)

61

IB

1,8

59

190

(262)

1,1

Fe

27

101

Bh

Pr
231

Tc

107

Sg

Pa

1,9

1,8

56

(98)

(263)

91

26

186

106

59

VIII B

55

184

140

1,1

25

96

74

1,5

Mn

Mo

262

139

89

Ta
Db

La

Cr

42

181

(261)

57

1,5

105

Rf

actinídeos

1,6

Nb

1,3

VII B
1,6

52

41

178,5
0,9

V

24

51

91

137

0,7

Ti

VI B
1,6

48

89

0,9

VB
1,4

45

(223)

22

21

40

133

87

III B

24

85,5

55

13

VA
2,5

6

11

1,2

12

39

37

B

9

0,9

IV A
2,0

5

lantanídeos

3

III A

actinídeos

1

71

1,3

Lu
175

103

Lr

(262)

1,3

Rascunho
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