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O MENDIGO SEXTA-FEIRA JOGANDO NO MUNDIAL
Lhe concordo, doutor: sou eu que invento minhas doenças. Mas eu, velho e sozinho, o que posso fazer? Estar 
doente é minha única maneira de provar que estou vivo. É por isso que frequento o hospital, vezes e vezes, 
a exibir minhas maleitas1. Só nesses momentos, doutor, eu sou atendido. Mal atendido, quase sempre. (...)

Desta feita, porém, é diferente. Pois eu, de nome posto de Sexta-Feira, me apresento hoje com séria e 
verídica queixa. Venho para aqui todo desclaviculado, uma pancada quase me desombrou. Aconteceu 
quando assistia ao jogo do Mundial de Futebol. Desde há um tempo, ando a espreitar na montra2 do 
Dubai Shopping, ali na esquina da Avenida Direita. É uma loja de tevês, deixam aquilo ligado na montra 
para os pagantes contraírem ganas de comprar. (...)

É ali no passeio que assisto futebol, ali alcanço ilusão de ter familiares. O passeio é um corredor da 
enfermaria. Todos nós, os indigentes ali alinhados, ganhamos um tecto3 nesse momento. Um tecto que 
nos cobre neste e noutros continentes.

Só há ali um no entanto, doutor. É que sou atacado de um sentimento muito ulceroso enquanto os meus 
olhos apanham boleia4 para a Coreia do Sul. O que me inveja não são esses jovens, esses fintabolistas, 
todos cheios de vigor. O que eu invejo, doutor, é quando o jogador cai no chão e se enrola e rebola a 
exibir bem alto as suas queixas. A dor dele faz parar o mundo. Um mundo cheio de dores verdadeiras para 
perante a dor falsa de um futebolista. (...)

Eu sei, doutor, lhe estou roubando o tempo. Vou directo no assunto do meu ombro. Pois aconteceu o 
seguinte: o dono da loja deu ontem ordem para limpar o passeio. Não queria ali mendigos e vadios. Que 
aquilo afastava a clientela e ele não estava para gastar ecrã5 em olho de pobre. Recusei sair, doutor. O 
passeio é pertença de um alguém? Para me retirarem dali foi preciso chamar as forças policiais. (...)

Pois eu, conforme se vê, vim ao hospital não por artimanha, mas por desgraça real. O doutor me olha, 
desconfiado, enquanto me vai espreitando os traumatombos. Contrariado, ele lá me coloca sob o olho de 
uma máquina radiográfica. Até me atrapalho com tanta deferência. Até hoje, só a polícia me fotografou. (...)

E logo me desando, já as ruas deságuam. Chego à loja dos televisores e me sento entre a mendigagem. (...)

O que eu vi num adocicar de visão foi isto, sem mais nem menos: eu e os mendigos de sexta-feira estamos 
no mundial, formamos equipa com fardamento brilhoso. E o doutor é o treinador. E jogamos, neste 
momento preciso. Eu sou o extremo esquerdo e vou dominando o esférico, que é um modo de dominar 
o mundo. Por trás, os aplausos da multidão. De repente, sofro carga do defesa contrário. Jogo perigoso, 
reclamam as vozes aos milhares. Sim, um cartão amarelo, brada o doutor. Porém, o defesa continua a 
agressão, cresce o protesto da multidão. Isso, senhor árbitro, cartão vermelho! Boa decisão! Haja no jogo 
a justiça que nos falta na vida.

Afinal, o vermelho é do cartão ou será o meu próprio sangue? Não há dúvida: necessito de assistência, 
lesionado sem fingimento. Suspendessem o jogo, expulsassem o agressor das quatro linhas. Surpresa 
minha – o próprio árbitro é quem me passa a agredir. Nesse momento, me assalta a sensação de um 
despertar como se eu saísse da televisão para o passeio. Ainda vejo a matraca do polícia descendo sobre 
a minha cabeça. Então, as luzes do estádio se apagam. 

MIA COUTO 
O fio das missangas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

1 Maleitas – doenças de fácil resolução. 
2 Montra – vitrina.       4 Boleia – carona.
3 Tecto – teto.       5 Ecrã – tela.
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             TEXTO   1

António Emílio Leite Couto é um dos nomes mais importantes dentre os escritores africanos de língua 
portuguesa. Moçambicano nascido em 1955, Mia Couto, como é conhecido, é também biólogo e 
professor universitário, dedicando-se aos estudos de impacto ambiental. O conto a seguir é de sua autoria.
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QUESTÃO     01
O texto explora a relação entre saúde e formas de inserção social, como se observa na seguinte frase:

(A) Estar doente é minha única maneira de provar que estou vivo. (l. 1-2)
(B) Venho para aqui todo desclaviculado, uma pancada quase me desombrou. (l. 5)
(C) Um mundo cheio de dores verdadeiras para perante a dor falsa de um futebolista. (l. 15-16)
(D) Pois eu, conforme se vê, vim ao hospital não por artimanha, mas por desgraça real. (l. 21)

QUESTÃO     02
A noção de “catarse” se refere à possibilidade de liberação de emoções reprimidas, quando, por exemplo,  um leitor 
se identifica com determinadas experiências por meio da ficção. 
No texto, o personagem associa ao futebol uma vivência catártica em:

(A) O que me inveja não são esses jovens, esses fintabolistas, (l. 13)
(B) formamos equipa com fardamento brilhoso. (l. 26)
(C) Haja no jogo a justiça que nos falta na vida. (l. 30-31)
(D) Então, as luzes do estádio se apagam. (l. 36)

QUESTÃO     03
O que eu vi num adocicar de visão foi isto, sem mais nem menos: (l. 25)

O sentido da palavra sublinhada tem relação com o episódio descrito no restante do parágrafo.  
Com base nessa relação, conclui-se que adocicar é um exemplo da seguinte figura de linguagem:

(A) antítese
(B) metáfora
(C) hipérbole
(D) eufemismo

QUESTÃO     05
Só há ali um no entanto, doutor. É que sou atacado de um sentimento muito ulceroso  

enquanto os meus olhos apanham boleia para a Coreia do Sul. (l. 12-13)
Em relação à expressão no entanto, a frase sublinhada tem o papel de delimitar uma:

(A) comparação
(B) causalidade
(C) definição
(D) ironia

QUESTÃO     04
Um trecho de narração, sem diálogo entre os personagens, encontra-se na seguinte passagem:

(A) Só nesses momentos, doutor, eu sou atendido. (l. 3)
(B) O que eu invejo, doutor, é quando o jogador cai (l. 14)
(C) Recusei sair, doutor. O passeio é pertença de um alguém? (l. 19-20)
(D) Sim, um cartão amarelo, brada o doutor. (l. 29)



UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR 2019.24

LINGUAGENS

QUESTÃO     06
Até me atrapalho com tanta deferência. Até hoje, só a polícia me fotografou. (l. 23)

No trecho acima, a palavra até indica, respectivamente, valores de:
(A) limite – intensidade
(B) intensidade – restrição
(C) restrição – ênfase
(D) ênfase – limite

QUESTÃO     07
O tempo presente do indicativo pode indicar ação durativa, como ocorre no verbo destacado em:

(A) Lhe concordo, doutor: sou eu que invento minhas doenças. (l. 1)
(B) Pois eu, de nome posto de Sexta-Feira, me apresento hoje com séria e verídica queixa. (l. 4-5)
(C) Contrariado, ele lá me coloca sob o olho de uma máquina radiográfica. (l. 22-23) 
(D) Chego à loja dos televisores e me sento entre a mendigagem. (l. 24)

ENTREVISTA COM O ESCRITOR MIA COUTO
1. Quais seus principais interesses como cientista?

Sou biólogo e ecologista. O que me fascina é a fronteira entre a descoberta científica e a margem de 
mistério que sempre subsiste. Mas sobretudo a biologia me ajudou a repensar-me como pessoa solidária 
e de identidades partilhadas. A biologia ensinou-me a entender outras linguagens, ensinou-me a fala das 
árvores, a fala dos que não falam. Resgatei uma intimidade perdida com criaturas que parecem muito 
distantes de nós. Hoje em nenhum lugar me sinto uma criatura solitária. Com ela entendi a vida como 
uma história, uma narrativa perpétua de que somos apenas uma pequena parte. 

2. O senhor afirmou uma vez que os cientistas estão perdendo o desafio de ter dúvidas. Quais são as suas?
Mais do que dúvidas, tenho receios. Penso que aos poucos a ecologia tenha sido recuperada e domesticada. 
A ecologia oferecia uma visão inovadora e capaz de questionar o homem como centro e proprietário 
do patrimônio natural. Hoje generalizou-se uma terminologia simplificada que confirma esse lugar de 
pretensos administradores dos patrimônios naturais que curiosamente são designados por “recursos”. As 
próprias pessoas são designadas por “recursos humanos”. O termo “ecológico” passou a ser uma etiqueta 
de marketing. Há sabonetes ecológicos, palitos ecológicos. Não tarda que haja armamento ecológico.

3. Que consequência isso pode ter?
As questões ambientais foram apartadas e autonomizadas. Sugere-se que os biólogos sejam espécies de 
fiéis de armazém no controle desses recursos. Sugere-se que os ecologistas devam ocupar-se de espécies 
e habitats em extinção. Que fiquem pelas questões “ambientais”. Mas os problemas da falta de água e da 
fome são também ambientais.

4. O senhor tem atuação política importante e vínculo expressivo com o Brasil. De que forma enxerga o 
que está acontecendo no país?

Não sou brasileiro e seria uma pretensão opinar sobre assuntos que são dos brasileiros. A única coisa 
que posso dizer tem a ver com o mundo em geral: espera-se da política uma ética, um sentido de 
missão e de entrega aos outros. Essa conduta ética tornou-se no mundo todo uma exceção. Talvez seja 
necessário falar menos dos políticos para nos preocuparmos mais com a política. Não aquela que nos é 
dada a ver pelas mídias mais poderosas que se tornaram hegemônicas. Teremos todos nós que inventar 
um outro modo de fazer política. 
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QUESTÃO     08
(i) Mas sobretudo a biologia me ajudou a repensar-me como pessoa solidária (l. 3)

(ii) Hoje em nenhum lugar me sinto uma criatura solitária. (l. 6)
Na resposta à pergunta 1, o trecho (ii) expressa em relação ao trecho (i) ideia de:

(A) condição
(B) concessão
(C) conclusão 
(D) comparação

35
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5. Uma marca de seu estilo é a criação de neologismos, caso de “interinvenções”. As palavras que 
existem na língua portuguesa já não bastam para expressar o que se quer?

Os idiomas são entidades vivas e raramente são os escritores que criam mudanças que se tornam registro 
corrente. São as pessoas comuns. Não podemos abdicar do direito (e sobretudo do prazer) de sermos 
coprodutores desse corpo social. Não se trata de uma questão literária. Mas da possibilidade de ver no 
idioma um modo de assumirmos uma identidade solidária e coletiva e em permanente construção.

6. Embora seja conhecido como um “escritor da terra”, tanto por ser biólogo quanto por explorar temas 
ligados à natureza, há em sua obra um certo ar fantástico, até surrealista. Como conduzir o leitor entre 
o real e o imaginário sem confundi-lo?

Talvez o leitor precise mesmo de ficar confuso, de perder o pé e ser convidado a procurar um novo chão. 
Se a obra de arte não fizer isso, ela não cumpre a sua função de nos conduzir a uma viagem, a saltar 
fronteiras e a desobedecer certezas. E talvez seja necessário questionar essa construção de literatura do 
“mágico” e do “fantástico”. Não existe literatura que não caminhe com um pé no fantástico e outro no real. 

Adaptado de https://istoe.com.br/teremos-que-inventar-um-outro-modo-de-fazer-politica/, 15/06/2017.

QUESTÃO     09
Na resposta à pergunta 2, Mia Couto formula uma crítica que se fundamenta no seguinte ponto de vista acerca 
das terminologias:

(A) requerem aval dos cientistas
(B) refletem valores da sociedade
(C) valorizam progressos da tecnologia
(D) ignoram necessidades dos consumidores

QUESTÃO     10
Sugere-se que os biólogos sejam espécies de fiéis de armazém no controle desses recursos. (l. 16-17)

A estrutura da frase acima, na qual é observado o uso da palavra se, produz o seguinte efeito sobre a ação expressa 
pelo verbo sugerir:

(A) realçar injunção
(B) apagar o agente
(C) indicar reflexividade 
(D) indeterminar o tempo
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QUESTÃO     11
O uso das aspas não indica a retomada de voz alheia em:

(A) O termo “ecológico” passou a ser uma etiqueta de marketing. (l. 13-14)
(B) Que fiquem pelas questões “ambientais”. (l.18)
(C) Uma marca de seu estilo é a criação de neologismos, caso de “interinvenções”. (l. 28)
(D) Embora seja conhecido como um “escritor da terra”, (l. 34)

QUESTÃO     12
Há palavras que retomam termos que as antecedem colaborando com o processo de coesão textual, como se 
observa com o “que” no seguinte trecho:

(A) Penso que aos poucos a ecologia tenha sido recuperada (l. 9)
(B) Não tarda que haja armamento ecológico. (l. 14)
(C) A única coisa que posso dizer tem a ver com o mundo em geral: (l. 22-23)
(D) Teremos todos nós que inventar um outro modo de fazer política. (l.26-27)

QUESTÃO     13
Para criar o neologismo interinvenções (l. 28), foi empregado o mesmo tipo de processo de formação de palavras 
observado em:

(A) fintabolistas (texto 1, l. 13)
(B) traumatombo (texto 1, l. 22)
(C) ecologia (texto2, l. 9)
(D) desobedecer (texto 2, l. 39)

QUESTÃO     14
Não podemos abdicar do direito (e sobretudo do prazer) de sermos coprodutores desse corpo social. (l. 31-32)

No ponto de vista apresentado na frase, o conteúdo entre parênteses constitui um recurso de:
(A) dedução
(B) gradação
(C) generalização
(D) exemplificação

QUESTÃO     15
há em sua obra um certo ar fantástico, até surrealista. (l. 35)

Nessa afirmação feita na pergunta 6, há um implícito que o escritor procura desconstruir em sua resposta e que 
pode ser formulado assim:

(A) a ficção existe fora de um universo fantástico
(B) o surrealismo é um tipo de manifestação literária
(C) a fantasia é uma etapa anterior à escrita ficcional 
(D) a literatura se enriquece em contextos surrealistas
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Mia Couto declara em sua entrevista que as questões ambientais foram apartadas e autonomizadas (l. 16), 
ou seja, tornaram-se independentes, muitas vezes desvinculadas de discussões sociais mais amplas. 

Apresente seu ponto de vista sobre essa afirmação do escritor, elaborando um texto dissertativo-
argumentativo, entre 20 e 30 linhas. Seu texto deve, ainda, possuir título e atender à norma-padrão 
da língua.
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QUESTÃO     16
El texto leído anteriormente es una noticia que tiene como objetivo principal:

(A) describir 
(B) informar
(C) opinar
(D) narrar

SALUD MENTAL EN LA COLA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
En La Libertad solo en enero del 2019 hubo 2,346 casos. En el 2018 se han atendido a 26,785 personas. 
Humberto Castillo: hay estigmas como la locura.

En el Perú no existe una política nacional de salud mental. Los esfuerzos por ayudar a personas con serios 
problemas de depresión, ansiedad, esquizofrenia, son aislados y solo esporádicamente se habla del tema 
en eventos o foros académicos.

“La atención de salud mental aún está en los bordes del sistema de salud. Los prestadores, los aseguradores 
y los reguladores apenas lo toman en cuenta. No obstante, está saliendo de las sombras y se está poniendo 
en las agendas globales de desarrollo”, afirma Humberto Castillo, director del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en el país de cada 100 personas, 20 sufren un trastorno 
mental. Asimismo, solo dos de cada 10 personas con trastornos mentales reciben algún tipo de atención.

En La Libertad las recientes estadísticas sobre casos de enfermedades mentales son preocupantes. Según 
la Gerencia Regional de Salud, en el año 2018 se han atendido a 26,785 personas, tanto varones como 
mujeres, entre depresión, consumo de alcohol, drogas, ansiedad, psicosis y violencia. Y solo a enero de 
este 2019 se detectaron y atendieron 2,346 problemas de salud mental, incluyendo violencia.

Las estadísticas fueron presentadas durante la primera Expoferia Regional de Salud Mental 2019, en la que 
se incidió en la participación de la familia y la comunidad para ayudar a las personas con enfermedades 
mentales, así como facilitar el acceso a la identificación de personas con riesgo y con el daño para su 
atención oportuna.

Humberto Castillo estimó que cada año, uno de cada cinco peruanos será afectado por un trastorno mental. 
“La salud mental es considerada como un objeto extraño, esquivo y peligroso para la medicina moderna 
y la salud pública. Tienen muchos estigmas la locura, el retardo mental, la demencia, la esquizofrenia, la 
histeria, la neurosis, los trastornos mentales y las enfermedades neuropsiquiátricas”, mencionó.

De todas las enfermedades crónicas en el Perú, los problemas de salud mental representan los costos 
económicos más altos, superando las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la diabetes, por lo cual 
es más viable y sostenible implementar Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), dice el experto.

Los ciudadanos más pobres son los que más sufren. La prevalencia de trastornos mentales, neurológicos 
y por abuso de sustancias es más alta, lo que reduce aún más su productividad económica y desacelera el 
camino hacia la prosperidad inclusiva. El costo de una consulta en el país es de US$58,96.

Por ello la Gerencia Regional de Salud de La Libertad anunció la implementación de Brigadas para la 
Atención de Salud Mental. Se busca contribuir a la recuperación emocional de la población afectada y 
brindar los primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional, soporte psicosocial y comunitario.

WILSON CASTRO. Trujillo 
Adaptado de: https://larepublica.pe.

5

10

15

20

25

30

             TEXTO   1



LINGUAGENS    ESPANHOL

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR 2019.2 9

QUESTÃO     17
Acerca del sistema de salud peruano y su relación con las enfermedades mentales, el texto aclara que las 
enfermedades mentales no:

(A) son negligenciadas por el gobierno
(B) son discutidos en los foros académicos 
(C) alcanzan un número grande de enfermos
(D) se encuentran dentro de una política de investigación 

QUESTÃO     18
Según el texto, los pobres se ven doblemente afectados por las consecuencias de las enfermedades mentales, una 
vez que tales enfermedades:

(A) reducen su productividad económica y tienen un tratamiento muy costoso
(B) reducen su productividad económica y dependen de apoyo emocional
(C) cargan estigmas como la locura y tienen un tratamiento muy costoso
(D) cargan estigmas como la locura y dependen de apoyo emocional

QUESTÃO     19
De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en el país de cada 100 personas, 20 sufren un trastorno mental. 

Asimismo, solo dos de cada 10 personas con trastornos mentales reciben algún tipo de atención. (l. 08-09)

En el enunciado anteriormente presentado, el conectivo subrayado indica el sentido de:

(A) concesión
(B) conclusión
(C) explicación
(D) ejemplificación

QUESTÃO     20
Los esfuerzos por ayudar a personas con serios problemas de depresión, ansiedad, esquizofrenia, son aislados (l. 01-02)

El uso de las comas en el enunciado anterior también se encuentra en el siguiente fragmento:

(A) De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en el país de cada 100 personas, 20 sufren un trastorno mental. 
(l. 08-09)

(B) Y solo a enero de este 2019 se detectaron y atendieron 2,346 problemas de salud mental, incluyendo violencia. 
(l. 12-13)

(C) Tienen muchos estigmas la locura, el retardo mental, la demencia, la esquizofrenia, la histeria, la neurosis, los 
trastornos mentales y las enfermedades neuropsiquiátricas (l. 20-21)

(D) De todas las enfermedades crónicas en el Perú, los problemas de salud mental representan los costos 
económicos más altos, superando las enfermedades cardiovasculares, (l. 22-23)
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WHAT IS STRESS?
Hans Selye defined stress as the body’s nonspecific response to any demand, whether it is caused by or 
results in pleasant or unpleasant stimuli. It is essential to differentiate between the unpleasant or harmful 
variety of stress termed distress, which often connotes disease, and eustress, which often connotes 
euphoria. During both eustress and distress, the body undergoes virtually the same non-specific responses 
to the various positive or negative stimuli acting upon it. However, eustress causes much less damage 
than distress. This demonstrates conclusively that it is how an individual accepts stress that determines 
ultimately whether the person can adapt successfully to change. Selye hypothesized a General Adaptation 
or Stress Syndrome; this General Stress Syndrome affects the whole body. Stress always manifests itself by 
a syndrome, a sum of changes, not by simply one change.

There are three components to the General Stress Syndrome. The first stage, which is termed the alarm 
stage, represents a mobilization of the body’s defensive forces. In other words, the body is preparing for 
the “fight or flight” syndrome. This involves a number of hormones and chemical excreted at high levels, 
as well as an increase in heart rate, blood pressure, perspiration, respiration rate, etc. In the second phase 
— the stage of resistance — the body becomes adaptive to the challenge and even begins to resist it. 
The length of this stage of resistance is dependent upon the body’s innate and stored adaptation energy 
reserves and upon the intensity of the stressor. Just as any machine wears out even if it has been properly 
maintained, so do living organisms that sooner or later become the victim of this constant wear and tear. 
The acquired adaptation is lost if the individual is subject to still greater exposure to the stressor. The 
organism enters into the third and final stage —the exhaustion stage — and then dies because it has used 
up its resources of adaptation energy. Thankfully, few people ever experience this last stage!

Stress diseases are maladies caused principally by errors in the body’s general adaptation process. They 
will not occur when all the body’s regulatory processes are properly checked and balanced. They will not 
develop when adaptation is facilitated by improved perception and interpretation. The biggest problems 
with derailing the General Stress Syndrome and causing disease is an absolute excess, deficiency, 
or disequilibrium in the amount of adaptive hormones — for example, corticoid, ACTH, and growth 
hormones produced during stress. Unfortunately, if stress is induced chronically, our defense response 
lowers its resistance since fewer antibodies are produced and an inflammatory response dwindles.

Stress is a natural physical and mental reaction to life experiences. Everyone expresses stress from time 
to time. Anything from everyday responsibilities like work and family to serious life events such as a 
new diagnosis, war, or the death of a loved one can trigger stress. For immediate, short-term situations, 
stress can be beneficial to your health. It can help you cope with potentially serious situations. Your body 
responds to stress by releasing hormones that increase your heart and breathing rates and ready your 
muscles to respond.

Yet if your stress response doesn’t stop firing, and these stress levels stay elevated far longer than is 
necessary for survival, it can take a toll on your health. 

Excerpt from the text What is Stress?. The American Institute of Stress
stress.org, 17/03/2019.
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QUESTÃO     19
In the fourth paragraph, the author presents some facts concerning stress.
One of the facts presented is the following:

(A) Stress is beneficial in the case of a new diagnosis  
(B) Short-term stress is harmful to our mental health
(C) Physical stress is more natural than mental reaction
(D) Stress is helpful in our coping with serious situations

QUESTÃO     18
Stress diseases are maladies caused principally by errors in the body’s general adaptation process (l. 21)

According to the text, these diseases may:

(A) cause an imbalance in the level of adaptive hormones 
(B) develop a response in adaptation to improved perception  
(C) diminish body defense when used more often to combat stress
(D) increase inflammatory reaction when the body is properly checked

QUESTÃO     16
In the first paragraph, the terms distress and eustress are defined.
We understand from these definitions that:

(A) euphoria is a typical example of distress
(B) distress is much more harmful than eustress
(C) distress refers to “stress” and eustress refers to “pleasant stimuli” 
(D) both distress and eustress result from negative changes in our lives

QUESTÃO     20
This text is part of the article What is stress?, published on the website of The American Institute of Stress (AIS).
The main objective of this part of the text is to:

(A) prevent diseases related to stress 
(B) advise health professionals on stress
(C) inform the general public about stress
(D) present results of recent research on stress

QUESTÃO     17
In other words, the body is preparing for the “fight or flight” syndrome. (l. 11-12)

The underlined expression is a metaphor used to qualify a syndrome. In the text it refers to:

(A) struggle against the fear of flying 
(B) reaction or adaptation to a challenge
(C) resistance or escape from the situation 
(D) mobilization of the body’s defensive forces

LINGUAGENS     INGLÊS
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QUESTÃO     23
O celular de um professor tem apenas cinco grupos distintos de conversa, sendo três de trabalho e dois de família.
Se uma mensagem for enviada ao acaso para dois grupos diferentes, a probabilidade de ambos serem de família 
é igual a:

(A) 1
20

(B) 1
10

 

(C) 2
5

(D) 2
25

QUESTÃO     22
Observe a figura abaixo, onde PD

=
PE

=
PF

=
2

DA EB FC 3
.

Se x e y representam, respectivamente, as áreas dos triângulos ABC e DEF, a razão          é igual a:

(A) 1,50
(B) 2,25
(C) 4,50
(D) 6,25

A

C

BP E

D

F

x
y

QUESTÃO     21
Admita que uma bolsa de soro foi regulada para gotejar x gotas a cada 15 segundos e que x é solução da equação 
a seguir.

(4)2x − 8 = (√2)x + 3 

Se cada gota desse soro tem volume de 0,3 mL, durante o período de duas horas, o volume total, em mL, que essa 
bolsa terá gotejado será:

(A) 720
(B) 540
(C) 400
(D) 360
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QUESTÃO     24
O município de Vassouras tem, aproximadamente, 552,3 km2 e possui um campo de futebol com 7000 m2. A área 
desse município equivale a n campos de futebol.
O valor de n é igual a:

(A) 789
(B) 7 890
(C) 78 900
(D) 789 000

QUESTÃO     26
Uma pesquisa feita com 35 alunos, sobre as disciplinas matemática e português, revelou que:

• 9 alunos não gostam de nenhuma das duas disciplinas
• 15 alunos gostam de apenas uma das duas
• 16 alunos gostam de matemática

O número de alunos que gostam das duas disciplinas é igual a:

(A) 10
(B) 11
(C) 15
(D) 16

QUESTÃO     25
Considere a tabela abaixo.

Ângulo x 60° 90° 120° 180°

Cos (x) a b c d

 O segmento de reta que melhor representa os valores a, b, c e d dos cossenos, no intervalo [−1, 1], é:

(A)

(B)

(C) 

(D) 

−1 0 1
abc d

−1 0 1
abcd

−1 0 1
a bc d

−1 0 1
ab cd
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QUESTÃO     28
As equações de duas parábolas P1 e P2 estão representadas na tabela abaixo:

P1 P2

y = 2x2 + 4x y = −x2 − 6x

Uma matriz A quadrada e de ordem 2 tem cada elemento aij obtido da seguinte forma:

aij =
     Ordenada do vértice da parábola Pi , se i = j
     Abscissa do vértice da parábola Pj , se i ≠ j

A soma de todos os elementos dessa matriz é:

(A) 7
(B) 5
(C) 3
(D) 1

{

QUESTÃO     27
Considere, na superfície do cubo abaixo, uma linha esticada do centro P da face superior até o ponto médio M de 
uma aresta lateral. 

O volume desse cubo mede 64 cm3.
O menor comprimento, em cm, que essa linha pode ter é:

(A) 4
(B) 5
(C) 4√2
(D) 2√5

M

P
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QUESTÃO     29
O gráfico abaixo representa a atividade de uma enzima digestiva em função da variação do pH.

O compartimento do sistema digestório humano em que essa enzima apresenta menor atividade é:
(A) intestino delgado
(B) intestino grosso 
(C) estômago
(D) boca
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QUESTÃO     30
Um automóvel, em repouso, parte de um posto e percorre 100 m em uma estrada retilínea, com aceleração 
constante igual a 2 m/s2. A seguir, alcança certa velocidade final e segue com velocidade uniforme. 
Um segundo automóvel, também em repouso, parte do mesmo posto 10 s após o primeiro e percorre 150 m 
com aceleração constante igual a 3 m/s2. A seguir, alcança certa velocidade final e segue ao longo da estrada com 
velocidade uniforme. 
Em determinado ponto da estrada, o segundo automóvel alcança o primeiro. 
A distância desse ponto ao posto, em m, é igual a: 

(A) 800
(B) 700
(C) 600
(D) 500

QUESTÃO     31
A efedrina é uma substância empregada em suplementos dietéticos e corresponde a um dos isômeros ópticos 
ativos do composto abaixo. 

 

O número total de isômeros ópticos ativos desse composto é igual a:

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

OH

N

H
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QUESTÃO     32
A figura abaixo ilustra um recipiente cilindrico com êmbolo móvel que se encontra no fundo de um lago com água, 
contendo 5 mols de um gás ideal monoatômico.

O gás está em equilíbrio térmico com a água a uma temperatura de 7 ⁰C, e o topo do êmbolo está a 73 m da 
superfície. 
Sabe-se que a constante universal dos gases perfeitos é 8,3 J/mol.K, a pressão atmosférica 105 Pa, a densidade da 
água 10³ kg/m³ e a aceleração local da gravidade 10 m/s².
Nesse caso, o volume ocupado pelo gás dentro do recipiente, em L, corresponde a:

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 18

QUESTÃO     34
No início da divisão mitótica, ocorrem a fragmentação da membrana nuclear da célula e a condensação dos 
cromossomos. Ao final dessa divisão, acontece a recomposição da membrana nuclear das duas células recém-
formadas.
A estrutura responsável pela recomposição da membrana nuclear das células recém-formadas é:

(A) lisossomos
(B) fuso mitótico
(C) citoesqueleto 
(D) retículo endoplasmático

QUESTÃO     33
A vitamina B12 desempenha funções importantes no sistema nervoso e apresenta um átomo metálico em sua 
composição. 
Esse átomo corresponde a um elemento químico que pertence ao quarto período da tabela de classificação 
periódica e apresenta d7 como subnível mais energético. 
O símbolo desse elemento químico é:

(A) Co
(B) Mn
(C) Fe
(D) Ni

73 m

êmbolo móvel

gás

73 m
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QUESTÃO     35
O paracetamol é um fármaco empregado no tratamento de febre e de dores moderadas. Esse fármaco é obtido 
por meio de um processo industrial a partir da acetanilida, conforme representado a seguir:

 

                                                 

Ao se compararem essas duas substâncias, verifica-se que o paracetamol difere da acetanilida por um determinado 
grupamento funcional.
Esse grupamento corresponde à seguinte função orgânica:

(A) éter 
(B) fenol 
(C) álcool
(D) cetona

O

N

H

O

N

H

OH

acetanilida paracetamol

O

QUESTÃO     36
Algumas plantas armazenam tanino no vacúolo celular de suas folhas. Esse composto se liga às proteínas 
vegetais e inibe a digestão das folhas pelas lagartas e pelos outros herbívoros, retardando consideravelmente o 
desenvolvimento desses seres vivos.
Alguns herbívoros que se alimentam de plantas ricas em tanino produzem, entretanto, substâncias que dispersam 
o complexo tanino-proteínas, reduzindo seus efeitos.
O autor da teoria que melhor explica o sucesso evolutivo desses herbívoros é:

(A) Darwin
(B) Malthus
(C) Lamarck
(D) Hardy-Weinberg

QUESTÃO     37
Na escala termométrica de Römer, proposta pelo cientista Ole Römer, o ponto de fusão do gelo é 8 ºR e o de 
ebulição da água é 60 ºR.
A relação entre as temperaturas na escala Celsius (tC) e na escala Römer (tR) é:

(A)    
tC =

tR − 8

25 13

(B) 
tC =

tR

8 13

(C) tC  − 25 = tR  − 60

(D) tC  = tR  + 60
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QUESTÃO     39
Um bloco, eletricamente isolado, com carga de 50 µC, está preso a uma mola de constante elástica 25 N/m. O 
atrito entre o bloco e a superfície é nulo, e inicialmente a mola está em seu estado relaxado. O esquema abaixo 
representa esse sistema.
 

Um campo elétrico de intensidade igual a 1000 N/C é estabelecido no sistema, no sentido do eixo X.
A deformação sofrida pela mola, em cm, será igual a:

(A) 0,1
(B) 0,2
(C) 0,3
(D) 0,4

X

QUESTÃO     38
O diagnóstico por DNA é usualmente utilizado para determinar a paternidade, uma vez que aproximadamente 
metade do material genético dos filhos é proveniente de cada genitor. Para a realização do teste de paternidade, é 
preciso recolher amostras de células da mãe, do filho e do pai. O DNA dessas amostras é extraído e fragmentos da 
molécula são separados por uma corrente elétrica, de acordo com seu tamanho, por meio de um processo chamado 
eletroforese. O resultado é analisado a partir da comparação dos fragmentos dos filhos em relação aos dos pais.
A figura abaixo representa o resultado do exame de DNA de um casal e de 4 crianças.

Pai Mãe Criança 1 Criança 2 Criança 3 Criança 4

A criança que descende geneticamente do casal é a de número: 

(A) 1
(B) 2 
(C) 3
(D) 4
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QUESTÃO     42
Estudos indicam que está ocorrendo diminuição progressiva da biodiversidade de insetos devido ao aquecimento 
global. Essa diminuição pode provocar uma desestabilização de toda a cadeia alimentar das florestas tropicais. 
A causa que propiciou essa diminuição das populações de insetos tropicais é:

(A) perda de habitat
(B) contaminação da água
(C) utilização de agrotóxicos
(D) competição intraespecífica

QUESTÃO     43
Soluções aquosas de hipoclorito de sódio, NaClO, são amplamente utilizadas como agentes desinfetantes devido 
ao poder oxidante desse soluto.
O número de oxidação do cloro no NaClO é igual a:

(A) −2 
(B) +2
(C) −1
(D) +1

QUESTÃO     41
Uma pedra de gelo de massa 600 g, no interior de um calorímetro ideal à temperatura de −10 °C, recebe 25 000 cal 
de uma fonte térmica. 
Sabe-se que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g e que o seu calor específico é 0,50 cal/g°C.
Supondo que não há perdas energéticas, a massa, em g, de gelo derretido ao final do processo, será:

(A) 200
(B) 225
(C) 250
(D) 275

QUESTÃO     40
Devido aos efeitos adversos do bromo sobre o organismo, sais de bromo, presentes em alguns medicamentos, não 
são mais recomendados.
Em um estudo desses medicamentos, foram comparadas amostras com a mesma massa. Cada uma das amostras 
contém um dos seguintes sais de bromo.

● NaBr          ● KBr          ● CaBr2          ● SrBr2

A amostra que apresentou a maior porcentagem em massa de bromo é aquela que contém o seguinte sal:

(A) NaBr
(B) KBr
(C) CaBr2

(D) SrBr2
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QUESTÃO     45
Vários relatórios das Academias Nacionais de Ciência dos EUA (NAS) e agências governamentais como a 
Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) calculam que na Guerra do Vietnã 
foram usados mais de 80 bilhões de litros de herbicidas. O mais usado foi o agente laranja, um desfolhante, 
altamente tóxico. A lógica militar era a seguinte: já que os comunistas usavam a selva como uma arma a mais 
contra os EUA, era preciso neutralizá-la. O trabalho publicado recentemente em uma revista especializada 
mostra que 20% das selvas do Vietnã foram pulverizadas pelo menos uma vez.

brasil.elpais.com, 16/03/2019. 

Duas consequências diretamente vinculadas ao uso da arma descrita foram:

(A) eliminação das exportações e crescimento da pauperização extrema
(B) ampliação dos refugiados e desabastecimento das forças inimigas
(C) destruição das plantações e incremento da endemia de fome
(D) contaminação dos solos e aumento dos casos de doenças

QUESTÃO     44

Um passageiro escolheu o assento 6F em um voo que partiria de Brasília no dia 21 de março de 2019, às 7:30 h da 
manhã. Ele fez essa escolha porque, considerando a rota que o avião faria na viagem, desejava manter a persiana 
da janela levantada durante o percurso, sem ser incomodado pelos raios do Sol. 
A cidade de destino do voo desse passageiro foi:

(A) Belém
(B) Curitiba
(C) Salvador
(D) Fortaleza

Belém

Salvador

Fortaleza

Curitiba

Brasília
A B C D E F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

naviagem.com.br
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QUESTÃO     46
OS TRENS QUE O BRASIL PERDEU

O Brasil teve um boom ferroviário de meados do século 19 até os anos 1940. Depois, as estradas de ferro 
passaram a servir quase que só ao transporte de cargas — e, até hoje, de forma insuficiente e precária. 
Naquela noite de 1964, se alguém perdesse o trem saindo às onze da noite do Mercado Municipal, no centro 
de São Paulo, rumo à Serra da Cantareira, com famosa parada no Jaçanã, não haveria outro amanhã de 
manhã. Era a última viagem da Estrada de Ferro da Cantareira, que servia parte da zona norte da cidade e 
do município de Guarulhos. Nos meses seguintes, todo o leito dos trilhos que ligava o mercadão até o pé da 
Serra da Cantareira seria “pavimentado e transformado em avenida”.

CAMILO ROCHA, THIAGO QUADROS E CAROLINE LOPES 
Adaptado de nexojornal.com.br, 30/01/2019.

Uma consequência econômica atual resultante da mudança de modal de transporte de cargas no Brasil, apontada 
no texto, é a redução da:
(A) integração das regiões do país
(B) relevância das atividades de logística
(C) pontualidade das entregas de produtos
(D) competitividade das exportações de grãos

QUESTÃO     47
O NEGÓCIO É CASAR 

Veja só... 
A minha vida como está mudada 
Não sou mais aquele 
Que entrava em casa alta madrugada 
Faça o que eu fiz 
Porque a vida é do trabalhador 
Tenho um doce lar 
E sou feliz com meu amor 
O Estado Novo 

ATAULFO ALVES E FELISBERTO MARTINS 
O negócio é casar, 1941. expo-virtual-cpdoc.fgv.br.

A letra da canção apresenta mudanças na vida cotidiana relacionadas diretamente ao regime político vigente à época.

Uma dessas mudanças está indicada em:
(A) crítica à ociosidade
(B) elogio à meritocracia
(C) combate ao autoritarismo
(D) apologia ao individualismo

Veio para nos orientar 
No brasil não falta nada 
Mas precisa trabalhar 
Tem café petróleo e ouro 
Ninguém pode duvidar 
E quem for pai de 4 filhos 
O presidente manda premiar... 
[breque] é negócio casar
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QUESTÃO     48
O “METABOLISMO” DO PLANETA: PRODUÇÃO DE BIOMASSA

Nos dois cartogramas em anamorfose, o tamanho da área de cada continente é proporcional à sua produção de 
biomassa nos dois momentos.
A diferença entre o tamanho das terras dos hemisférios norte e sul, em cada um dos dois momentos apresentados, 
é explicada principalmente por:

(A) magnitude das populações do campo
(B) extensão dos conjuntos herbáceos
(C) tecnologia dos cultivos agrícolas
(D) alternância das estações do ano

Janeiro

Julho

worldmapper.org, 14/03/2019.

produtividade primária bruta

alto

baixo
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A partir do cartaz e do texto, um objetivo do evento para o governo republicano foi:
(A) exaltar o ideal de modernidade
(B) celebrar o progresso da indústria
(C) valorizar a agricultura de exportação
(D) apresentar a diversidade da população

QUESTÃO     49

A Exposição Internacional do Centenário da Independência do 
Brasil, ocorrida entre 1922 e 1923 na cidade do Rio de Janeiro, 
foi um evento idealizado pelo governo para mostrar ao mundo 
o grau de desenvolvimento do país no primeiro evento deste 
tipo feito depois da Primeira Guerra Mundial. O espaço urbano 
da então capital da República sofreu uma incisiva intervenção, 
que tinha como objetivo abrir avenidas, adotar iluminação 
elétrica, criar novas linhas de transporte e erigir pavilhões para 
receber os representantes de diferentes países.

pt.wikipedia.org

Eduardo Morettin. Adaptado de scielo.br

QUESTÃO     50
Numa carta um leitor comentou um texto meu sobre a reforma agrária. Nele eu lamentava a demora de uma 
reforma agrária para valer no país.

O leitor diz que não há exemplo de reforma agrária que deu certo. Eu tenho alguns. Uma reforma agrária 
radical livrou o Japão de uma estrutura fundiária feudal e teve muito a ver com sua recuperação depois da 
guerra. E já que exemplos americanos legitimam qualquer argumento, recomendo que o leitor se informe 
sobre o Homestead Act, com o qual o governo dos Estados Unidos lançou, no século XIX, o maior programa 
de distribuição de propriedades rurais da História.

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO 
Adaptado de O Globo, 15/04/2018.

Os exemplos de reforma agrária mencionados pelo autor do texto tiveram em comum o seguinte impacto 
socioeconômico sobre os respectivos países onde ocorreram:

(A) redução da desigualdade de renda
(B) implantação da coletivização da terra
(C) ampliação da exportação de alimentos
(D) estabilização da produtividade do trabalhador
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QUESTÃO     52
A expressão “fanatismo” foi empregada por militares, médicos e jornalistas não só para o movimento do 
Contestado, mas para uma série de movimentos sociais rurais que criaram uma linguagem própria, diferente 
da praticada pela intelectualidade e pelas classes médias das capitais e do litoral. Além da deliberada intenção 
de desqualificação e infantilização dos sertanejos, mesmo os autores antigos que procuravam entender de 
forma próxima as razões dos rebeldes, como o Major Matos Costa, só conseguiam ver ignorância e abandono. 
Novos estudos sobre os movimentos sociais rurais, em geral, e do Contestado, em particular, condenam 
todas as visões que só pensavam o mundo rural como espaço de carências e miséria, e não compreendiam 
a cultura, a vida e os sonhos dos sertanejos.

PAULO PINHEIRO MACHADO 
Adaptado de cpdoc.fgv.br, 04/09/2012.

Ao criticar determinadas interpretações sobre conflitos rurais como o Contestado (1912-1916), o historiador 
propõe a necessidade de compreender aspectos associados à vida cotidiana dos protagonistas desses episódios.

Nessa perspectiva, duas explicações para a eclosão desse conflito foram:
(A) baixa escolaridade e manipulação de religiosos
(B) exploração empresarial e atuação das esquerdas
(C) concentração fundiária e dominação de coronéis
(D) pobreza generalizada e conspiração de autoridades

populationpyramid.net, 12/02/2019.

A pirâmide etária de uma sociedade expressa um determinado momento da sua dinâmica demográfica.
No caso do Kuwait, o desequilíbrio entre os gêneros no corpo da pirâmide é resultante das diferentes taxas de:

(A) natalidade
(B) imigração
(C) mortalidade
(D) urbanização

QUESTÃO     51
PIRÂMIDE ETÁRIA DO KUWAIT - 2017
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QUESTÃO     53

Nos Estados Unidos, o período no qual o Partido Democrata nos Estados Unidos obteve, simultaneamente, os 
maiores percentuais de parlamentares nas duas casas do Congresso em toda a sua história pode ser explicado, em 
grande parte, pela implantação de um conjunto de medidas, adotadas pelo governo da época.
Esse conjunto de medidas está relacionado ao seguinte campo:
(A) redução efetiva da corrupção
(B) proteção social do trabalhador
(C) defesa contraterrorista do território
(D) reorganização fundiária da agricultura

2018
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1966
1962
1958
1954
1950
1946
1942
1938
1934
1930
1926
1922
1918
1914
1910
1906
1902
1898
1894
1890
1886
1882
1878
1874
1870
1866
1862
1858

80% 70% 60% 60% 70% 80%

80% 70% 60% 60% 70% 80%50%

maioria democrata partido do 
presidente

maioria republicana

HISTÓRICO DA MAIORIA NA CÂMARA
(% das cadeiras)

2018
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1966
1962
1958
1954
1950
1946
1942

1934
1930
1926
1922
1918
1914
1910
1906
1902
1898
1894
1890
1886
1882
1878
1874
1870
1866
1862
1858

80% 70% 60% 60% 70% 80%

80% 70% 60% 60% 70% 80%50%

maioria democrata partido do 
presidente

maioria republicana

HISTÓRICO DA MAIORIA NO SENADO
(% das cadeiras)

nexojornal.com.br, 08/11/2018
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QUESTÃO     55
O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, defendeu uma “abertura lenta, gradual e segura” da 
economia brasileira e apontou a reforma da Previdência como principal objetivo do governo no momento.

Adaptado de economia.uol.com.br, 19/03/2019.

A expressão utilizada em 2019 pelo presidente em exercício alude a um processo ocorrido no governo de Ernesto 
Geisel (1974-1979), durante a Ditadura Militar.

Naquele governo, o uso da expressão se referia ao seguinte processo:
(A) transição para os poderes civis
(B) exílio para os opositores radicais
(C) legalização para os partidos políticos
(D) liberdade para os manifestantes presos

QUESTÃO     56
Meias que se esgarçam no primeiro uso, lâmpadas com vida útil de apenas 1.000 horas e máquinas de lavar 
roupa que funcionam pouco mais de cinco anos. O problema afeta múltiplos setores, entre os quais estão os 
têxteis, os eletrodomésticos e, também, os smartphones, que em muitos casos ficam mais lentos e começam 
a falhar dois anos depois de comprados.

brasil.elpais.com, 11/09/2018.

Para fazer frente às distorções resultantes da prática descrita, os governos necessitam desenvolver políticas 
adequadas de:

(A) gestão de resíduos sólidos
(B) proteção de fabricantes nacionais
(C) elevação de impostos empresariais
(D) desregulamentação de patentes industriais

QUESTÃO     54
De acordo com um estudo recente, os aluguéis mensais em Berlim mais do que dobraram nos últimos 10 
anos. As crescentes preocupações com o custo de vida não são exclusivas de Berlim, é claro; grandes cidades 
do mundo estão passando pela mesma situação. Mas um grupo de políticos locais propôs uma ideia radical 
para enfrentar o problema: introduzir um teto que congelaria todos os aluguéis pelos próximos cinco anos.

bbc.com. 17/3/2019.

A medida proposta em Berlim para resolver o problema destacado se baseia no seguinte princípio econômico:
(A) regulação do mercado
(B) ampliação da concorrência
(C) promoção do protecionismo
(D) expropriação da propriedade
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QUESTÃO     57

QUESTÃO     58
Há cinco anos uma lei na Rússia estabelece que as relações entre pessoas do mesmo sexo são “inferiores” às 
heterossexuais. Assim, como se fosse uma patologia contagiosa, procura escondê-las dos menores de idade. 
Isso significa que os personagens LGTBI+ se tornaram invisíveis em livros, filmes, peças de teatro e inclusive 
nas campanhas publicitárias destinadas ao grande público.

A Bela e a Fera, o grande remake da animação da Disney de 1991, estrelado por Emma Watson em 2018, foi 
classificado na Rússia como filme para maiores porque mostra um personagem gay, um dos primeiros em 
um filme para todos os públicos. Quase não foi lançado na Rússia, mas depois de uma enorme polêmica foi 
classificado como “adequado para maiores de 16 anos”.

brasil.elpais.com, 08/02/2019.

A partir das considerações do autor, um impacto da lei destacada na sociedade russa é a:

(A) redução de atos homofóbicos
(B) diminuição da violência doméstica
(C) elevação do nacionalismo patriótico
(D) ampliação da estigmatização de minorias

A discrepância entre a extensão real da rota mais curta e a sua representação no mapa que ilustra a reportagem é 
explicada pelo uso da seguinte projeção cartográfica:

(A) Peters
(B) Lambert
(C) Mercator
(D) Robinson

DUAS TRILHAS MARÍTIMAS

O Globo, 17/03/2018.

CAMINHO LIVRE PARA O ÁRTICO

Em um ano marcado por tempestades de 
neve na Europa e ondas de frio na América 
do Norte, outro fenômeno climático fez 
história no Ártico. Em janeiro, o cargueiro 
russo Eduard Toll concluiu pela primeira vez 
uma viagem comercial na região, em pleno 
inverno, sem usar o apoio de um navio 
quebra-gelo. A travessia foi possível devido 
ao avanço tecnológico e às mudanças 
climáticas.

ROTA DO MAR ÁRTICO 14000 KM ROTA PELO CANAL DE SUEZ 23700 KM

São Petersburgo

Vladivostok

RÚSSIA

CHINA

ÍNDIA Pacífico
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Atlântico
Norte
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QUESTÃO     59

uol.com.br, 26/07/2014.

A maior parte das alterações territoriais, ocorridas na Europa entre os dois momentos representados pelos mapas 
é explicada pela:

(A) ascensão do nazifascismo
(B) promoção do nacionalismo
(C) consolidação do socialismo
(D) propagação do totalitarismo

EUROPA EM 1914

EUROPA EM 1922

QUESTÃO     60
A CHINA REVOLUCIONA O COMÉRCIO INTERNACIONAL

Maior exportador de manufaturados e maior importador de produtos básicos, o antigo Império do Centro se 
tornou o principal parceiro comercial em todos os continentes, com exceção da Europa.

Jornal Mundo, 10/2018.

A característica socioespacial atual da Europa que explica a exceção apontada na reportagem é:
(A) retração do mercado consumidor local
(B) superioridade do setor industrial privado
(C) intensidade da integração econômica regional
(D) tecnificação da atividade agrícola comunitária
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