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O NAVEGADOR
Era encarregado da navegação de bordo da aeronave estratosférica. Olhava as estrelas pelo mirante de 
vidro no fundo da nave e mantinha o aparelho em sua rota estrita, que não podia se afastar nem um 
grau, na verdade nem um 0,012, da rota que a técnica da navegação espacial determinara. Pois uma 
vez, vez aparentemente como outra qualquer, estava o nosso navegador examinando as estrelas, numa 
noite estrelada como todas, pois naquela altura não há noite não estrelada, quando estourou o tampão 
do mirante e ele foi sugado pra fora da nave. No momento em que o resto da tripulação percebeu o 
acidente, houve pânico (logo controlado, eram todos profissionais experimentados a evitar pânico) a 
bordo. Não comunicaram nada aos passageiros-teste, trataram de descer no primeiro ponto possível. Mas 
nosso herói, dos muitos mártires da técnica da aeronáutica de todos os tempos, o primeiro dos tempos 
da astronáutica, jamais foi esquecido. Não digo que “não foi esquecido” no sentido habitual em que se fala 
isso, não. Não há nada de “patriótico”, “grandioso”, “eterna gratidão dos homens”, no inolvidável em que se 
tornou nosso homem.

Aconteceu apenas o seguinte: ao ser sugado do aparelho, nosso navegador não caiu. O avião estava fora da 
órbita gravitacional de qualquer planeta. Ou melhor, subiu um pouco, algumas dezenas de quilômetros. Mas 
parou aí. E veio-lhe uma calma inexplicável, enquanto espiava a nave que sumia. Devido a indeterminada 
lei de atração-inerte ele ainda foi arrastado, em órbita, um certo tempo. Logo, porém, caiu num espaço 
vazio, sem qualquer movimento. Tentou se mover, não teve como. O mundo, ao seu redor, imenso. A visão, 
em torno, ampla como jamais supusera ser possível. Ficou olhando, agora aterrorizado. Verificou o relógio, 
os ponteiros tinham parado. Tentou mover o mecanismo: a força magnética o tinha detido. Estava perdido, 
eternamente (?), no tempo e no espaço.

O desespero, estranhamente, não durou muito. Horas depois sentiu total tranquilidade. Parecia que não era 
com ele. Ficou só constatando, verificando, se assombrando. E, na impossibilidade de qualquer outra coisa, 
esperando. Que podia fazer? Nem subir, nem descer. (...)

Não há técnica que possa salvá-lo. Já tentaram a sucção ao contrário, mas ele caiu numa área em que o vácuo 
e o magnetismo se anulam. A primeira sucção tentada afastou-o mais dez quilômetros da rota normal das 
naves. Escadas não são praticáveis naquela altura, porque lhes falta apoio. “Deem-me um ponto de apoio e 
eu moverei o mundo” aqui não tem sentido. Não há onde apoiar e não há mundo, no sentido arquimédico. 
(...) E nosso herói definha.

Mas não está morto. As naves, neste ano e meio que já transcorreu desde o fatídico acidente, trazem relatos: 
nosso amigo seca, se mumifica, mas muito lentamente. Não parece especialmente triste, nem desesperado. 
Definha apenas, na proporção de um milésimo do que definharia na Terra sem se alimentar. O frio parece 
não afetá-lo. Uma vez foi surpreendido com um sorriso nos lábios. As cores das roupas que usava ficaram 
mais brilhantes e mais belas com o passar do tempo. E durante o solstício de verão a posição do herói foi 
mudando, até ficar na posição de um nascituro. Parecia que ele ia renascer do cosmo.

Enquanto isso, ele, nosso homem, é mais útil do que nunca. Os dados apurados pelo que acontece com 
ele têm sido analisados pela ciência aeronáutica e, acredita-se, resultarão na impossibilidade de acidentes 
semelhantes no futuro.

Fazem-se cálculos, e naturalmente apostas, sobre a duração da vida do homem. A indústria de tecidos lançou 
nova moda, baseada nas fabulosas cores da roupa do navegador. O tecido tem o nome óbvio – Navegador. 
(...)

A família tem sobrevivido com donativos particulares, porque não conseguiu receber o seguro de vida 
que lhe deve a companhia de aviação, pois, em verdade, o navegador não morreu, nem há mesmo certeza 
se está mal de saúde. O advogado da família tentou dá-lo como desaparecido, pra que a esposa pudesse 
receber o seguro dentro de cinco anos, mas nem isso a companhia de seguros aceitou – na verdade não há 
homem menos desaparecido do que o navegador: o mundo inteiro sabe onde ele se encontra, com absoluta 
precisão, até em números e graus, latitude e longitude. Afinal os comandantes das aeronaves que deviam 
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QUESTÃO     01
O texto de Millôr Fernandes foi publicado em 1958, cerca de um ano após o lançamento, pela antiga U.R.S.S., do 
Sputnik, primeiro satélite artificial da Terra.
Pelo teor do texto, um posicionamento do autor que pode ser inferido, frente às conquistas tecnológicas da época, é:

(A) rejeição devido a seus efeitos psicológicos
(B) incredulidade em relação à sua ocorrência real
(C) indiferença tendo em vista seu propósito econômico
(D) reserva em função de suas consequências imprevistas

QUESTÃO     02
O personagem central é designado pelo narrador como nosso navegador, nosso herói, nosso homem e nosso 
amigo, recuperando um tom presente em noticiários televisivos e radiofônicos. 
Considerando o propósito de noticiários e o modo de construção da narrativa, respectivamente, essas designações 
produzem os seguintes efeitos sobre o leitor:

(A) identificação e ironia
(B) neutralidade e denúncia
(C) informatividade e contradição
(D) persuasão e comprometimento

QUESTÃO     03
No segundo e no terceiro parágrafos, é estabelecida, entre as reações do navegador diante do acontecido, uma relação de:

(A) exclusão
(B) repetição
(C) progressão
(D) complementação

QUESTÃO     04
Uma ação de ocorrência anterior a outra ação passada está apresentada em:

(A) na verdade nem um 0,012, da rota que a técnica da navegação espacial determinara. (l. 3)
(B) Devido a indeterminada lei de atração-inerte ele ainda foi arrastado, (l. 15-16)
(C) As naves, neste ano e meio que já transcorreu desde o fatídico acidente, (l. 29)
(D) na verdade não há homem menos desaparecido do que o navegador: (l. 43-44)

passar por aquela rota estratosférica começaram, de vontade própria, e mesmo contra o regulamento, a se 
desviar ligeiramente, para não se aproximarem do navegador perdido. É que este, agora já bem mais magro 
e mais brilhante, deu para fitar os aparelhos com olhar de amargurada censura.

(...)

Lenta, mas seguramente, o nosso navegador gira, agora, no sentido contrário da rotação da Terra.
MILLÔR FERNANDES  

O Cruzeiro, 19/07/1958. 
 Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/2004/06/01/o-navegador. Acesso em: 09/08/2019.
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QUESTÃO     06
não há mundo [A], no sentido arquimédico [B]. (l. 27)

No trecho acima, os segmentos [A] e [B] são exemplos dos seguintes tipos de formulação, respectivamente:

(A) narração e dedução
(B) descrição e comparação
(C) reiteração e generalização
(D) declaração e especificação

QUESTÃO     07
Uma ação verbal cujo agente não é informado no texto encontra-se em:

(A) quando estourou o tampão do mirante e ele foi sugado pra fora na nave. (l. 5-6)
(B) Não digo que “não foi esquecido” no sentido habitual em que se fala isso, não.” (l. 10-11)
(C) nosso amigo seca, se mumifica, mas muito lentamente. (l. 30)
(D) As cores das roupas que usava ficaram mais brilhantes (l. 32-33)

QUESTÃO     05
Por meio da palavra não, o narrador contesta uma possível opinião presente no contexto abordado na narrativa.
Isso se observa no seguinte trecho:

(A) Não comunicaram nada aos passageiros-teste, trataram de descer no primeiro ponto possível. (l. 8)
(B) Não há nada de “patriótico”, “grandioso”, “eterna gratidão dos homens”, no inolvidável em que se tornou nosso 

homem. (l. 11-12)
(C) A família tem sobrevivido com donativos particulares, porque não conseguiu receber o seguro de vida que lhe 

deve a companhia de aviação, (l. 40-41)
(D) começaram, de vontade própria, e mesmo contra o regulamento, a se desviar ligeiramente, para não se 

aproximarem do navegador perdido. (l. 46-47)

QUESTÃO     08
Os dados apurados pelo que acontece com ele têm sido analisados pela ciência aeronáutica e, acredita-se, 

resultarão na impossibilidade de acidentes semelhantes no futuro. (l. 35-37)
No conjunto do enunciado, o termo sublinhado exerce a função de:

(A) expressar um ponto de vista do narrador
(B) destacar um raciocínio do personagem
(C) valorizar uma autoridade reconhecida
(D) reformular uma ideia exposta



UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR 2020.16

LINGUAGENS

QUESTÃO     09
O personagem central do texto 1 não é caracterizado com uma nacionalidade específica.
Essa característica do personagem pode ser associada ao conteúdo do seguinte parágrafo do texto 2:

(A) primeiro
(B) segundo
(C) quinto
(D) sexto

OS DESAFIOS ÉTICOS DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS
O avanço do conhecimento tecnológico vem inaugurando um mundo de inovações que se consolidarão 
ao longo do século XXI. Por um lado, os atuais avanços da genética vão abrir possibilidades únicas para 
aprimorar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Por outro, o uso de tecnologias, não apenas com o 
objetivo de tratar uma doença, mas também para ampliar as capacidades físicas ou cognitivas de uma 
pessoa saudável, vai se tornar muito mais frequente. 

Essa última área, denominada “aprimoramento humano”, diz respeito à tentativa de elevar o rendimento, no 
exercício de certas capacidades físicas, cognitivas ou psicológicas, a um patamar superior ao considerado 
“normal” – como no caso do uso de próteses inteligentes ou de drogas para aumentar o desempenho físico e 
intelectual. No surpreendente cenário de inovações que se avizinha, haverá um estreitamento de laços entre 
a humanidade e a inteligência artificial, em níveis talvez só imaginados antes nas obras de ficção científica.

Diante desse contexto, também despontam novos desafios, com o surgimento de verdadeiros dilemas no 
campo da ética e do direito. Sabe-se que os limites para que uma inovação tecnológica seja revolucionária 
ou negativa para a sociedade são tênues. Para investigar essas questões, a psicóloga e filósofa Maria Clara 
Dias, cientista da Faperj e professora da UFRJ, e o filósofo Marcelo de Araújo, professor da UFRJ e da Uerj, 
dedicam-se ao projeto de pesquisa internacional Sienna, patrocinado pela União Europeia. Ambos são, 
também, pesquisadores do CNPq. 

Lançado em outubro de 2017, o projeto conta com uma grande rede de pesquisadores. Nas Américas, 
além do Brasil, apenas mais uma instituição, estadunidense, o integra. O propósito do Sienna é fazer, em 
primeiro lugar, um levantamento de quais novas tecnologias já são usadas nos países integrantes e qual 
a opinião pública sobre os limites éticos e sociais da utilização delas em cada um desses países. Em um 
segundo momento, a partir de discussões com acadêmicos e gestores da área tecnológica, pretende-se 
lançar as bases para estabelecer diretrizes internacionais com a finalidade de nortear a elaboração de 
normas jurídicas. Tais normas seriam pactuadas futuramente por todas as nações que integram o projeto. 
Assim, orientariam e regulariam o uso socialmente responsável dessas inovações tecnológicas. 

“O objetivo do projeto é avaliar as implicações éticas e sociais do uso das novas tecnologias, em três eixos 
temáticos: genética, inteligência artificial e aprimoramento humano. Ainda não existe uma padronização 
internacional de legislação para essas inovações; daí a necessidade de se estabelecer um projeto coletivo. 
Não adianta um país estabelecer uma lei rígida e outros não, já que as empresas migram em busca de uma 
legislação mais branda”, explica Maria Clara Dias.

Para se ter uma ideia dos desafios do projeto, os pesquisadores se referem ao “aprimoramento humano”. 
Segundo eles, há duas correntes de pensamento opostas no debate em torno do uso das técnicas 
biocientíficas. De modo sintético, há aqueles que assumem uma postura a favor do aprimoramento 
(os transumanistas) e os que se posicionam como contrários a ele (os bioconservadores). São desafios 
colocados não só para o projeto, mas também para este novo século.

DÉBORA MOTTA
Adaptado de http://www.faperj.br/?id=3540.2.6. Acesso em: 09/08/2019.
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QUESTÃO     10
No surpreendente cenário de inovações que se avizinha, haverá um estreitamento de laços entre a humanidade e 

a inteligência artificial, em níveis talvez só imaginados antes nas obras de ficção científica. (l. 9-10)
A partir do que é declarado na frase acima, infere-se que as obras de ficção científica, em relação às ocorrências 
futuras, assumem o papel de produzir:

(A) ilusões
(B) injunções
(C) suposições
(D) constatações

QUESTÃO     11
De acordo com o texto, o projeto Sienna terá basicamente duas etapas, que podem ser caracterizadas como sendo de:

(A) idealização e síntese 
(B) sondagem e proposição
(C) acompanhamento e avaliação
(D) amostragem e aprofundamento

QUESTÃO     12
Não adianta um país estabelecer uma lei rígida e outros não, já que as empresas migram em busca de uma 

legislação mais branda”, explica Maria Clara Dias. (l. 28-29)
No penúltimo parágrafo, a frase acima poderia ser introduzida, mantendo a coerência com aquela que a antecede, 
pelo seguinte conectivo:

(A) afinal
(B) contudo
(C) ou melhor
(D) além disso

QUESTÃO     13
Os dois-pontos poderiam ser empregados, mantendo-se o sentido original do texto, ao final do seguinte fragmento:

(A) Diante desse contexto, também despontam novos desafios, com o surgimento de verdadeiros dilemas no 
campo da ética e do direito. (l. 11-12)

(B) Lançado em outubro de 2017, o projeto conta com uma grande rede de pesquisadores. (l. 17)
(C) Tais normas seriam pactuadas futuramente por todas as nações que integram o projeto. (l. 23)
(D) Segundo eles, há duas correntes de pensamento opostas no debate em torno do uso das técnicas biocientíficas. 

(l. 31-32)



UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR 2020.18

LINGUAGENS

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Os textos da prova abordam questões relacionadas ao avanço da tecnologia e a seus dilemas éticos. Com 
base nessas leituras e em outras reflexões pessoais, apresente seu ponto de vista sobre a seguinte questão: 

No mundo atual, deve-se exercer alguma forma de controle dos efeitos da ciência sobre a humanidade?

Apresente seu ponto de vista, elaborando um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 e 30 linhas. Seu 
texto deve possuir título e atender à norma-padrão da língua.

QUESTÃO     14
No último parágrafo, o uso dos parênteses colabora com o seguinte processo de organização de ideias:

(A) ênfase
(B) indução
(C) exemplificação
(D) metalinguagem

QUESTÃO     15
Na palavra transumanistas (l. 33), o prefixo “trans” sugere que o aprimoramento almejado pode fazer com que o 
ser humano deixe de ser, objetivamente, humano.
A partir dessa reflexão, pode-se considerar a expressão aprimoramento humano um exemplo da seguinte figura 
de linguagem:

(A) antítese
(B) metáfora
(C) eufemismo
(D) metonímia
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ENFERMEDADES POR CAMBIO DE CLIMA
Conozca cuáles son las más frecuentes y cómo prevenirlas a tiempo

Con los cambios climáticos se aumentan los riesgos de contraer ciertas 
enfermedades. Para que usted sepa identificarlas y prevenirlas a tiempo, 
Superguía Salud consultó con el otorrinolaringólogo Enrique Cruz.

“Las enfermedades más frecuentes con el cambio del clima de estas 
épocas son las de las vías respiratorias superiores, donde se encuentra la 
gripe, resfriado común, rinofaringitis, amigdalitis, bronquitis y neumonía”, 
manifestó Cruz, quien además describió que la mayoría de estas 
enfermedades son de tipo viral, pero no deja de existir la posibilidad de 
que haya infecciones de tipo bacteriano.

Las poblaciones más susceptibles a estas enfermedades siempre son los 
más pequeños y los más viejitos. “Porque los niños no han desarrollado todo 
su sistema inmunológico y los adultos lo están perdiendo. Las personas 
muy propensas, como los que son alérgicos, también sufren mucho con 
estos cambios de temperatura”, indicó el galeno.

Enfermedades
La gripe. Es una infección respiratoria causada por cierto número de virus. Los síntomas de la gripe 
aparecen súbitamente y son peores que los del resfrío común. “Entre su cuadro básico está principalmente 
la fiebre, dolor de cuerpo y músculos, estornudos y nariz tapada con secreción de mocos (generalmente 
clara y transparente)”, manifestó.

Resfriado común. Es una variación de la gripe, un poco más leve. “Siempre se presenta fiebre alrededor 
de los 38 grados que se conoce como febrícula. Hay congestión nasal y regularmente esta enfermedad va 
casi siempre pegada a la rinofaringitis”, detalló Cruz. 

Rinofaringitis. Aparte de los síntomas nasales, el otorrinolaringólogo establece que se presenta también 
el malestar y dolor en la garganta. Cuesta tragar, se inflama y se pone roja; también se pierde el sentido 
del gusto. Sus complicaciones siempre vienen a dar a los bronquios.

Amigdalitis. Las amígdalas son ganglios linfáticos que se encuentran en la parte posterior de la boca y en 
la parte de arriba de la garganta. Una infección viral o bacteriana puede causar amigdalitis. “Cuando la 
persona presenta amigdalitis tiene dificultad para tragar y dolor de garganta, cambia las características 
de su voz, y a veces tiene problemas de mal aliento, que particularmente en los niños es algo debilitante”, 
expresó el otorrinolaringólogo.

Bronquitis. Es la inflamación de las principales vías aéreas hacia los pulmones. La bronquitis puede ser 
infecciosa o alérgica. La bronquitis puede ser de corta duración (aguda) o crónica, es decir, que dura por 
mucho tiempo y a menudo reaparece. Si la bronquitis evoluciona más allá y no se ha podido combatir y 
tratar se termina convirtiendo en una neumonía.

Neumonía. Es una enfermedad del sistema respiratorio que hace que el tejido que forma los pulmones 
se vea enrojecido, hinchado y se torne doloroso. La neumonía puede ser una enfermedad grave si no se 
detecta a tiempo.
Prevención
Tome en consideración las medidas de prevención y busque asistencia médica temprana para evitar 
complicaciones de salud personal o familiar. “Las personas no deben automedicarse, deben buscar 
asistencia médica y terminar todo el tratamiento”, precisó Cruz.
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QUESTÃO     16
El texto trata de enfermedades causadas por los “cambios climáticos”. Tales cambios, señalados en el texto, se 
derivan de:

(A) el calentamiento global.
(B) el envejecimiento de la gente.
(C) el pasaje de los meses del año.
(D)  la no prevención de los hombres.

Siguiendo algunas medidas preventivas sencillas se logra disminuir los riesgos de contraer estas 
enfermedades asociadas a los cambios de estación. 

− Protéjase del frío vistiendo de una forma cómoda que mantenga a su cuerpo caliente y tibio.

− Dormir retirado de las ventanas y paredes. 

− Bañarse con agua tibia. 

− Si es propenso a estas enfermedades puede dormir con un gorro. 

− Evitar la exposición al polvo. 

− No se exponga al humo de cigarrillo, quema de leña y humo de vehículos. 

− Tenga una dieta balanceada 

“La prevención es la base para prevenir todas las enfermedades por cambio de clima”. Enrique Cruz 
Otorrinolaringólogo.

FANNY PAZ 
Adaptado de elheraldo.hn, 04/07/2012.

45

50

QUESTÃO     17
La presencia de imágenes, como las fotografías, es algo común en los textos periodísticos y puede cumplir 
diferentes funciones. ¿Qué función cumple la fotografía en ese texto?

(A) Ilustrar el tema del texto. 
(B) Ejemplificar el hecho principal contado en el texto.
(C) Convencer el lector de la veracidad del contenido del texto.
(D) Completar, con una información no presentada verbalmente, el texto.

QUESTÃO     18
Al final, el texto nos presenta una serie de consejos para la prevención de las enfermedades presentadas. Para 
presentar tales consejos, el texto utiliza, con mayor frecuencia, estructuras con verbos en:

(A) imperativo y presente.
(B) infinitivo e imperativo.
(C) infinitivo y futuro.
(D) presente y futuro.
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QUESTÃO     19
Identifique, entre los fragmentos de abajo, en cuales aparece la modalización con el objetivo de señalar que no  
se busca presentar datos precisos sobre lo que se dice.

I. Es una infección respiratoria causada por cierto número de virus. (l. 16)
II. Sus complicaciones siempre vienen a dar a los bronquios. (l. 25)
III. Una infección viral o bacteriana puede causar amigdalitis. (l. 27)
IV. La bronquitis puede ser infecciosa o alérgica. (l. 31-32)
V. Las personas no deben automedicarse, deben buscar asistencia médica (l. 40-41)

(A)  Fragmentos I y IV.
(B)  Fragmentos II y IV.
(C)  Fragmentos III y V.
(D)  Fragmentos I y III. 

QUESTÃO     20
Siguiendo algunas medidas preventivas sencillas se logra disminuir los riesgos de contraer  

estas enfermedades asociadas a los cambios de estación. (l. 42-43)

La opción que presenta una otra posibilidad de escribir el fragmento anterior sin cambios de sentido es: 

(A)  Si se siguen algunas medidas preventivas sencillas se logra disminuir los riesgos de contraer estas enfermedades 
asociadas a los cambios de estación.

(B)  Cuando se sigan algunas medidas preventivas sencillas se lograrán disminuir los riesgos de contraer estas 
enfermedades asociadas a los cambios de estación.

(C)  Porque se siguen algunas medidas preventivas sencillas se logra disminuir los riesgos de contraer estas 
enfermedades asociadas a los cambios de estación.

(D)  Se debe seguir algunas medidas preventivas sencillas para lograrse disminuir los riesgos de contraer estas 
enfermedades asociadas a los cambios de estación.
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LINGUAGENS     INGLÊS

             TEXTO   1

CAN A SUDDEN CHANGE IN THE WEATHER AFFECT YOUR HEALTH?
Can a sudden shift in the weather trigger certain illnesses? Absolutely, says Vikash Modi, M.D., a Piedmont 
family medicine physician. In fact, climate change is one of the environmental risk factors most doctors 
consider when assessing their patients for certain conditions. “Changes in weather are basically challenges 
to our immune system and to our musculoskeletal system,” Dr. Modi says. “Our bodies get used to a certain 
climate, and when those things change suddenly, our body has to try to adapt. Unfortunately, sometimes 
our bodies have a difficult time adjusting, which can trigger an illness.” Here are six health conditions that 
can be triggered by a sudden change in the weather:

“Often we’ll discover that patients are dressing inappropriately,” Dr. Modi says. “They’re not wearing 
enough layers or they’re wearing too many layers, and so their bodies get overheated or too cold. That 
can affect their immune response and can trigger upper respiratory infections.” When temperatures are 
fluctuating, Dr. Modi recommends dressing in light layers. “Dressing in light layers is incredibly important 
to protect from cold temperatures in the morning and at night, and you’re still able to shed those layers in 
the warm mid-days or indoor settings,” Dr. Modi says.

Heating and air systems struggle to keep up with fluctuating temperatures, and rapidly alternating heating 
and cooling systems can dehumidify air. Dehumidified air filled with pollen, dust, mold and mildew is a 
perfect storm for severe and chronic sinus and throat issues. So, it’s important to change heating and 
air filters every six months. “If your filters haven’t been changed in more than six months, they are likely 
blowing dust, mold and mildew-ridden air on you and your family while you are at home or work,” Dr. 
Modi says. Dr. Modi also recommends purchasing a humidifier to add moisture to the air.

Cold air can trigger seasonal asthma or bronchitis. People who have these conditions should be prepared 
to use an inhaler seasonally to avoid severe and chronic coughing episodes. “There is a physiological 
response to cold air that causes your airways to close down and tighten up,” Dr. Modi says. “If you have 
asthma, that response can be dangerous. You’ll see a lot of people who have bronchitis, coughing, wheezing 
and shortness of breath throughout cold temperatures.  So, we need to be a little more aggressive with 
the control of their lung health.”

“Plants get just as confused as people do with the changing weather patterns,” Dr. Modi says. “This means 
flowers bloom early and release pollen, which can aggravate people with seasonal allergies.”

As the weather temporarily improves, it is common for families, co-workers, and school children to gather 
for group activities. If one person is sick with a cold or the flu, you may see a minor “outbreak” of illness 
following those gatherings. “When large groups gather together, we all need to be a little more careful 
about hand hygiene and covering our mouths and noses with coughing and sneezing,” Dr. Modi says. “It’s 
also important to frequently clean shared spaces to control the spread of infections.”

When the weather warms up, people are eager to head outdoors. But being extremely active on muscles 
and joints that have been hibernating during the cold winter months can lead to injuries. “A good rule to 
remember before jumping into those fun physical activities is to start low and go slow, at least initially,” Dr. 
Modi says. “It might take a few weeks to shake the rust off. But it will be worth the wait.”

 piedmont.org, acesso em 20/09/2019.
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QUESTÃO     19
Dr. Modi presents suggestions of what to be done when the weather is hot and cold. 
According to him, when it is cold, it is advisable to
(A) wear many layers of warm clothes
(B) alternate heating and cooling systems
(C) blow dust, mold and mildew-ridden air  
(D) add moisture to the home and work air

QUESTÃO     18
People who have these conditions should be prepared to use an inhaler seasonally (l. 20-21)

The sentence above was one way the author used to present a piece of advice, but he used other ways to show the 
same idea. Another example of advice is the one below:

(A) If you have asthma, that response can be dangerous. (l. 22-23)
(B) It is common for families, co-workers and school children to gather for group activities. (l. 28-29)
(C) It’s also important to frequently clean shared spaces to control the spread of infections (l. 31-32)
(D) When the weather warms up, people are eager to head outdoors. (l. 33)

QUESTÃO     16
In the original text, each paragraph, except the first, had a heading. 
The paragraph that can receive the heading Chronic Illnesses is the following:

(A) third
(B) fourth
(C) fifth
(D) sixth

QUESTÃO     20
It might take a few weeks to shake the rust off. (l. 36)

In this text, the underlined expression may be replaced with the following phrase without much change in the 
meaning of the sentence:

(A) recover from a cold.
(B) regain physical condition. 
(C) practice outdoor exercises.
(D) get used to low temperatures.

QUESTÃO     17
which can trigger an illness. (l. 6)

The underlined word refers to the fact below:

(A) changes in the immune system.
(B) difficulties in climate adjustment.
(C) challenges to assess health services.
(D) conditions to reach a certain temperature.
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QUESTÃO     23
Em uma promoção relâmpago, um produto tem um desconto de 20% sobre o preço de tabela. Para quem tem o 
aplicativo dessa loja no celular, o desconto é de 30% sobre o preço tabelado.
O desconto do aplicativo em relação ao preço da promoção relâmpago é: 

(A) 36%
(B) 12,5%
(C) 10,5%
(D) 6%

QUESTÃO     21
A caixa d’água de uma descarga acoplada a um vaso sanitário contém dois dispositivos A e B que, acionados, liberam 
no vaso, respectivamente, 10 ou 5 litros de água. Durante uma semana, eles foram acionados individualmente, 
num total de 240 vezes, gastando 2100 litros de água.
A quantidade de vezes que o dispositivo B foi acionado é:

(A) 60
(B) 80
(C) 120
(D) 180

QUESTÃO     22
O gráfico da função quadrática definida por f(x) = ax2 + bx + 4 está representado abaixo e intersecta o eixo y no 
ponto P. O ponto V é o vértice dessa parábola e P e Q possuem ordenadas iguais.

A abscissa do ponto Q é igual a:

(A) a
b

(B) 
−b
2a

 

(C) 
 a
2b

 

(D) −b
 a

  

0

P

V

Q

y

x
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QUESTÃO     26
Um cabo de aço FM sustenta uma viga PQ que está apoiada em um ponto Q do solo, formando um ângulo de 120º, 
conforme imagem a seguir:

Considere 7  = 2,65, FQ = 20 m e QM = 10 m.
O comprimento do cabo FM , em metros, é igual a:

(A) 24
(B) 26,5
(C) 28,5
(D) 30

QUESTÃO     25
Considere a tabela abaixo, onde a segunda coluna log(N) representa, respectivamente, os logaritmos decimais dos 
cinco números inteiros positivos (N) da primeira coluna.

NÚMEROS INTEIROS 
 POSITIVOS (N) LOG (N)

2 A

3 B

x 1 − A

y A + B

z 2B

O valor de x + y + z é igual a:
(A) 16
(B) 18
(C) 20
(D) 22

QUESTÃO     24
No plano cartesiano, considere os seis pares ordenados a seguir que pertencem ao gráfico de uma função f:

A (−2, a1), B (−1, a2), C (0, 4), D (1, a4), E (2, 8), F (3, a6)

A sequência (a1, a2, 4, a4, 8, a6) é uma progressão geométrica crescente.
O valor de f(−1) é igual a:

(A) 1
(B) 2
(C) 2

(D) 2    2   

M

P

F Q
solo

120°
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QUESTÃO     28
A figura abaixo possui a forma de um cone circular reto com o diâmetro da base AC, tendo a mesma medida da 
geratriz AB.

 
A geratriz AB mede 40 cm e M é o seu ponto médio. Ao esticar uma linha MC sobre a superfície desse cone, seu 
comprimento mínimo, em centímetros, será de:

(A) 10   5  
(B) 15   5

(C) 20   5

(D) 25   5

QUESTÃO     27
Durante uma aula, um professor utiliza 4 canetas, sendo cada uma de uma das seguintes cores: azul, vermelha, preta 
e verde. Ao final da aula, ele coloca ao acaso em cada caneta uma das 4 tampas. As figuras a seguir representam 
duas possíveis formas de tampar as canetas.

A probabilidade de apenas duas canetas estarem com as tampas de suas respectivas cores é de:

(A) 1
2

(B) 
1
3

(C) 1
4

(D) 1
6

B

M

A C
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QUESTÃO     29
Duas cargas puntiformes, Q1 e Q2, estão fixas em uma superfície distando 18 cm entre si. Q1 apresenta uma carga 
igual a 1C e Q2, 4 C. Outra carga, Q3, é colocada na mesma linha que une Q1 a Q2, a uma distância d de Q1.
Para que a força coulombiana resultante em Q3 seja nula, a distância d, em cm, deverá apresentar o seguinte valor:

(A) 8
(B) 7
(C) 6
(D) 5

QUESTÃO     31
Determinada substância homogênea foi colocada em um tanque para medição da pressão em diferentes 
profundidades. Observou-se que, a 5 m, a pressão corresponde a 103 × 103 Pa e, a 10 m, 138 × 103 Pa.
Considerando a aceleração da gravidade 10 m/s², um volume de 0,1 m3 dessa substância apresenta a seguinte 
quantidade de massa, em kg:

(A) 40
(B) 50
(C) 60
(D) 70

QUESTÃO     30
O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de quatro móveis, I, II, III e IV, ao longo de cinco segundos.

 
Ao final dos cinco segundos, o móvel que percorreu maior distância foi:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

7

4

3

0 5

I

II
III

IV

V (m/s)

t (s)
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QUESTÃO     34
Os seres vivos necessitam de nutrientes minerais em quantidades balanceadas para sintetizar moléculas 
imprescindíveis ao seu desenvolvimento.  A deficiência em fósforo, por exemplo, pode provocar desordens 
fisiológicas e bioquímicas nos seres vivos, resultando na redução do crescimento ou até mesmo na morte.
Uma molécula essencial para o metabolismo que depende do fósforo para ser sintetizada é:

(A) insulina
(B) glicose
(C) lipídio
(D) DNA

QUESTÃO     32
Um calorímetro de capacidade térmica de 50 cal/°C contém 400 g de água a 20 °C. Uma peça de 300 g de um metal 
desconhecido a 88 °C é colocada no calorímetro e o equilíbrio térmico do sistema é estabelecido à temperatura 
de 28ºC.
Considerando que o calor específico da água é 1,0 cal/g°C, o calor específico do metal desconhecido, em cal/g°C, 
é igual a:

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

QUESTÃO     33
Em um brinquedo de um parque de diversões, um carro parte do repouso de uma altura H, seguindo por um trilho 
até a superfície, como ilustrado no esquema abaixo.

 

Despreze as forças dissipativas e considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2.
A altura H, em metros, para que o carro chegue ao solo com velocidade de 10 m/s, deve ser igual a:

(A) 5
(B) 8
(C) 11
(D) 14

H
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QUESTÃO     35
Os retrovírus apresentam o RNA como material genético e possuem em seu capsídeo a enzima transcriptase 
reversa. Quando o vírus infecta uma célula, essa enzima é capaz de transformar a cadeia simples de RNA viral em 
uma fita dupla de DNA, que passa a ser integrada ao DNA da célula hospedeira.
Admita um tipo de retrovírus cujo material genético possua, entre suas bases nitrogenadas, 100 uracilas e 200 
adeninas.
O número de bases nitrogenadas do tipo timina, presente na molécula de DNA produzida pela transcriptase 
reversa desse vírus, é:

(A) 100
(B) 200
(C) 300
(D) 400

QUESTÃO     36
Observe a teia alimentar terrestre representada abaixo. 

Sabe-se que a perda de uma espécie provoca efeitos em uma teia alimentar, alterando o equilíbrio do ecossistema.
Nessa teia, a extinção dos ratos pode provocar aumento no número do seguinte ser vivo:

(A) zebra
(B) coruja
(C) raposa
(D) árvore

sobiologia.com.br

árvore

vegetal

gramíneas

zebra

coelho

rato

inseto herbívoro

cobra

coruja

raposa

lagarto

onça

gavião
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QUESTÃO     40
Os seres vivos apresentam diferentes estratégias evolutivas que favorecem sua sobrevivência e adaptação às 
condições do meio. Sistema digestório ausente, cutícula permeável a água e a nutrientes e ovos resistentes a 
variações de pH são exemplos de características adaptativas.
Essas características são observadas no seguinte estilo de vida:

(A) competição
(B) mutualismo
(C) endoparasitismo
(D) protocooperação

QUESTÃO     38
A vitamina A é um nutriente essencial para os humanos e sua carência causa cegueira e enfraquecimento do 
sistema imunológico. Considerando que o arroz é fonte de pro-vitamina A e um alimento ingerido por quase 
metade da população mundial, cientistas desenvolveram um tipo transgênico de arroz, chamado de arroz dourado.
A substância que deve estar presente em grande quantidade nos grãos do arroz dourado para que esse alimento 
seja uma fonte eficiente de vitamina A é:

(A) folato
(B) calciferol
(C) cobalamina
(D) betacaroteno

QUESTÃO     39
Na planta boca-de-leão, o cruzamento entre uma planta de linhagem pura, com flores brancas, com outra também 
de linhagem pura, com flores vermelhas, produz apenas descendentes com flores rosas. Esse tipo de relação entre 
alelos é chamada de dominância incompleta.
Admita que a autopolinizinação de uma planta boca-de-leão de flores rosas gerou 200 sementes, que germinaram 
e produziram plantas adultas.
O percentual de plantas boca-de-leão com flores vermelhas, nesse cruzamento, corresponde a: 

(A) 25% 
(B) 50%
(C) 75%
(D) 100%

QUESTÃO     37
Os insetos apresentam túbulos de Malpighi. Essas estruturas funcionam como órgãos excretores, retirando resíduos 
metabólicos nitrogenados e transformando-os em uma determinada substância que será eliminada junto com as fezes.
Essa substância excretada pelos túbulos de Malpighi é denominada:

(A) ureia
(B) amônia
(C) ácido úrico
(D) aminoácido
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QUESTÃO     41
Uma das consequências do aquecimento global é o aumento da temperatura das águas dos oceanos. Esse efeito 
pode provocar estresse fisiológico nos peixes, uma vez que a solubilidade do oxigênio na água diminui com o 
aumento da temperatura. 
Em um experimento, a temperatura da água de um tanque contendo peixes da mesma espécie foi aquecida 
lentamente, de 10 °C a 40 °C, e a taxa de consumo de oxigênio pelos peixes foi medida.
O consumo de oxigênio pelos peixes, durante o experimento, está representado pelo seguinte gráfico:

(A)                (B) 

(C)                (D) 
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QUESTÃO     42
Em uma determinada família, pai, filho e filha são afetados por uma doença condicionada por um gene dominante, 
enquanto a mãe não apresenta a enfermidade.
O gene responsável pela manifestação dessa doença genética encontra-se em um cromossomo do seguinte tipo:

(A) X
(B) Y
(C) mitocondrial
(D) autossômico

QUESTÃO     43
Em um estudo, foi realizada a medição dos ovos de 2000 aves de uma determinada espécie, com o objetivo de 
determinar a taxa de natalidade. Os resultados indicaram que a taxa de natalidade é maior em ovos de tamanho 
médio do que em ovos menores ou maiores.
O tipo de seleção que explica esse fato é denominada:

(A) estabilizadora 
(B) convergente
(C) direcional
(D) disruptiva

QUESTÃO     44
A queda nas taxas de vacinação de bebês com menos de um ano no Brasil é preocupante. Esse fato dificulta o 
controle e a erradicação de diversas doenças. 
Uma doença que atinge muitos bebês e pode ser prevenida pela vacinação é: 

(A) zika
(B) AIDS
(C) sarampo
(D) hepatite C

QUESTÃO     45
O arco reflexo é uma resposta rápida e de curta duração a um estímulo externo. Quando alguém bate no seu 
joelho com um martelo, por exemplo, você tende a levantar a perna por conta do arco reflexo. O impulso nervoso 
gerado pela batida do martelo é transmitido por um neurônio sensitivo a um neurônio motor, e desse para o 
músculo, que se contrai e movimenta a perna de forma involuntária.
Nesse exemplo, o neurônio sensitivo leva o impulso até determinada região do sistema nervoso. Essa região é 
denominada:

(A) tronco encefálico 
(B) medula espinhal
(C) cerebelo
(D) cérebro
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QUESTÃO     46
A ilustração abaixo representa o caule de uma árvore com uma fração sem casca.

Sabe-se que a remoção de um anel completo da casca de uma árvore interfere na fisiologia de suas raízes, podendo 
provocar sua morte.
Nesse caso, a morte da árvore ocorre pela carência de:

(A) água
(B) oxigênio
(C) sais minerais
(D) matéria orgânica

QUESTÃO     47
Alguns anestésicos locais eliminam a dor porque impedem a despolarização da membrana celular dos neurônios, 
bloqueando a propagação dos potenciais de ação e a condução do impulso nervoso.
O efeito desses anestésicos na eliminação da dor é resultado do seguinte processo:

(A) proteção da bainha de mielina
(B) inibição das sinapses neuronais
(C) liberação de neurotransmissores
(D) produção de endorfina pelos axônios

QUESTÃO     48
O teste de ovulação vendido em farmácias é indicado para mulheres com ciclos menstruais irregulares ou que 
estão tentando engravidar. O princípio do teste é a identificação, na saliva ou na urina da mulher, de um hormônio 
encontrado ao longo do ciclo menstrual, que apresenta pico de produção entre 24 e 36 horas antes da ovulação.
O hormônio cuja presença é detectada no teste de ovulação é:

(A) estradiol
(B) luteinizante
(C) progesterona
(D) gonadotrofina coriônica
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A tabela abaixo indica o percentual médio dos elementos químicos presentes no organismo de seres humanos 
saudáveis.

ELEMENTO QUÍMICO PERCENTUAL EM MASSA (% m/m)

O 65,00

C 18,00

H 10,00

N 3,00

Ca 1,50

P 1,00

K 0,25

S 0,25

Na 0,15

Cl 0,15

Mg 0,05

outros 0,65

QUESTÃO     49
O percentual médio, em massa, dos metais presentes no corpo humano é igual a:

(A) 1,70
(B) 1,95
(C) 3,45
(D) 4,50

QUESTÃO     50
Aproximadamente 60% do corpo humano é formado por água.
O percentual médio de átomos de oxigênio presentes no organismo dos seres humanos saudáveis em moléculas 
diferentes da água corresponde a aproximadamente:

(A) 11,7
(B) 33,3
(C) 46,7
(D) 53,3

QUESTÃO     51
O cálcio é um elemento químico encontrado no corpo humano, na forma de cátion divalente, que desempenha 
funções importantes. 
A quantidade de elétrons presente nesse cátion divalente do cálcio é igual a:

(A) 16
(B) 18
(C) 20
(D) 22

ENUNCIADO PARA AS QUESTÕES 49 E 50
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QUESTÃO     52
A chuva ácida é um fenômeno formado pela reação entre um óxido ácido e o vapor d’água presente na atmosfera. 
O principal ácido formado nesse fenômeno é o H2SO4. 
O óxido ácido que reage com o vapor d’água, formando o ácido H2SO4, apresenta a seguinte fórmula química:

(A) SO
(B) SO2

(C) SO3

(D) SO4

QUESTÃO     53
O NaClO é um sal usado como agente desinfetante devido ao poder oxidante do íon hipoclorito sobre 
micro-organismos. 
Nesse íon, o cloro apresenta o seguinte número de oxidação:

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

QUESTÃO     55
O radioisótopo tálio-201 é empregado em exames de radiodiagnóstico do coração. Uma amostra de 8 mg desse 
radioisótopo decaiu a 2 mg em 146 horas.
O tempo de meia-vida desse radioisótopo, em horas, corresponde a:

(A) 49
(B) 73
(C) 105
(D) 219

QUESTÃO     54
Furano é um composto orgânico tóxico, possivelmente cancerígeno, que apresenta a seguinte fórmula estrutural.

Nesse composto, a hibridação dos átomos de carbono corresponde a:

(A) s2p2

(B) sp3

(C) sp
(D) sp2

O
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QUESTÃO     56
A valina é um aminoácido essencial que participa do processo de crescimento muscular. Observe abaixo a fórmula 
estrutural plana de um dos isômeros ópticos desse aminoácido, na qual os algarismos de I a IV sinalizam os átomos 
de carbono da cadeia:

O átomo de carbono responsável pela quiralidade dessa molécula é: 

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

O

NH2

I

II IV

OH

III

QUESTÃO     57
A Duloxetina, cuja fórmula estrutural é representada a seguir, é um medicamento empregado no tratamento da 
depressão.

Essa molécula apresenta a seguinte função orgânica oxigenada:

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

S H

N

O
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QUESTÃO     58
Considere uma reação, sob aquecimento, de benzeno, ácido nítrico e ácido sulfúrico.
A fórmula estrutural do principal produto orgânico formado nessa reação é:

(A) NO2

(B) SO3H

(C) NH2

(D) SH

QUESTÃO     59
Deseja-se preparar 500 mL de uma solução aquosa de cloreto de cálcio na concentração de 0,2 mol/L.
A massa, em gramas, de soluto para o preparo da solução corresponde a:

(A) 10,4
(B) 11,1
(C) 12,5
(D) 13,7

QUESTÃO     60
A constante do produto de solubilidade do NiCO3 é 1,6 × 10−7 mol2/L2, a 25°C.
Nessa temperatura, a solubilidade, em mol/L, desse sal é igual a:

(A) 2,0 × 10−4

(B) 4,0 × 10−4

(C) 6,0 × 10−4

(D) 8,0 × 10−4
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QUESTÃO     61
A equação química abaixo representa a reação de síntese do HBr.

H2 (g) + Br2 (g) → 2 HBr (g)

As energias de ligação dos compostos envolvidos nessa reação estão indicadas na tabela a seguir.

LIGAÇÃO ENERGIA DE LIGAÇÃO (kJ/mol)

H − H 435

Br − Br 190

H − Br 365

A variação de entalpia, em kJ/mol, presente nessa reação é igual a:

(A)  −105
(B)  −260
(C)  −665
(D)  −990

QUESTÃO     62
Uma pilha foi construída utilizando eletrodos de níquel e chumbo imersos em soluções de sulfato dos cátions 
divalentes desses metais. 
A tabela a seguir apresenta o potencial padrão de redução (E°red) dos metais usados como eletrodos na pilha.

ELETRODO E°red (V)

Níquel −0,25

Chumbo −0,13

A semirreação que ocorre no anodo desta pilha corresponde a:

(A) Pb2+(aq) + 2 e− → Pb (s)
(B) Pb (s) → Pb2+(aq) + 2 e−

(C) Ni2+(aq) + 2 e− → Ni (s)
(D) Ni (s) → Ni2+(aq) + 2 e−
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QUESTÃO     63
Ácidos carboxílicos, comparados aos ácidos inorgânicos, costumam ser ácidos fracos. Suas moléculas apresentam 
um grupamento X ligado à carboxila, conforme representado a seguir: 

A força desses ácidos varia, podendo ser mais forte ou mais fraca, de acordo com os grupamentos X. 
Na tabela a seguir, são apresentados quatro ácidos carboxílicos e diferentes grupamentos X que os constituem.

ÁCIDO GRUPAMENTO X

I −H

II −CH3

III −CH2Cl

IV −CH2−CH3

Dentre esses ácidos, aquele mais forte é:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

OH

O

CX
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culturagenial.com

Na tela de Tarsila do Amaral, de 1933, a artista procurou destacar a seguinte característica da sociedade brasileira 
à época:

(A) origem rural
(B) diversidade étnica
(C) igualdade de gênero
(D) envelhecimento da população

QUESTÃO     64

QUESTÃO     65
DECRETO SOBRE A TERRA DO II CONGRESSO DOS SOVIETES  
DOS DEPUTADOS TRABALHADORES E SOLDADOS (1917)

1. A propriedade dominial da terra é imediatamente abolida, sem nenhuma indenização.

2.  Os bens dominiais, tais quais todas as terras de feudos, monastérios e igrejas, com todos os seus bens  
 vivos e inorgânicos, com todos os seus prédios de fazenda e todos os seus acessórios, ficam colocados  
 à disposição dos Comitês Agrários Distritais e dos Sovietes de Província, até à convocação da Assembléia  
 Constituinte.

scientific-socialism.de, 15/05/2019.

O trecho acima é parte de um decreto assinado por Lenin no início do regime socialista no que viria a ser a União 
Soviética. Ele expressa valores do modelo de sociedade que estava sendo construída naquele país.
O conteúdo do decreto, naquele contexto revolucionário, tinha como objetivo:

(A) restringir a exploração estrangeira
(B) combater a concentração fundiária
(C) implantar a planificação econômica
(D) estimular a agroindústria exportadora
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QUESTÃO     66
RIOS VOADORES

A expressão rios voadores, criada há quase duas décadas pelo meteorologista José Marengo, se refere aos 
jatos de ar carregados de umidade que se originam sobre a Amazônia e atravessam o Brasil, a cerca de 3 mil 
metros de altitude. 

O climatologista Carlos Nobre explica que, quando uma seca castiga a Amazônia, chove menos em toda 
uma região que vai do oeste dos estados da Região Sul até o centro-leste de Argentina, Paraguai e Uruguai.

Chove menos em Foz do Iguaçu, por exemplo, do que em Brasília. Porém, Brasília tem uma estiagem de meio 
de ano. Já em Foz, a chuva é distribuída ao longo do ano, graças aos rios voadores.

Adaptado de O Globo,  29/04/2019.

A partir da análise do texto, identifica-se que a continuidade do desmatamento em larga escala na Amazônia pode 
trazer o seguinte impacto ambiental para a região onde está Foz do Iguaçu:

(A) equalização da vazão da bacia hidrográfica
(B) ampliação da carga do aquífero freático
(C) retração da formação florestal tropical
(D) redução da amplitude térmica anual

QUESTÃO     67

Na charge de Hilde Weber publicada em 1952, estão representados Getúlio Vagas e Lourival Fontes, que chefiou o 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) durante o Estado Novo (1937-1945).
A chargista procurava criticar o seguinte aspecto da atuação do DIP:

(A) adoção da censura da universidade
(B) doutrinação da educação de base
(C) intensificação do culto ao líder
(D) promoção do controle da mídia

históriahoje.com
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QUESTÃO     68

iesa.ufg.br. 

A comparação entre os gráficos leva ao reconhecimento de que uma causa fundamental para a situação da 
previdência brasileira a partir de 2014 é a:

(A) elevação do salário mínimo
(B) corrupção da gestão pública
(C) diminuição do emprego formal
(D) estatização da economia nacional
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QUESTÃO     69
Um terreiro de candomblé em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi invadido e destruído. Religiosos 
contam que foram expulsos por traficantes da região. O objetivo, dizem testemunhas, é transformar o centro 
em uma base para os criminosos. A polícia investiga o caso.

Adaptado de g1.globo.com, 29/03/2019.

O episódio descrito desrespeita a característica do Estado brasileiro indicada em:

(A) caráter laico
(B) concepção agnóstica
(C) preponderância cristã
(D) fundamento ecumênico

bbc.com

Nos conflitos destacados, a principal estratégia adotada é a imposição de:

(A) boicote trabalhista
(B) barreiras sanitárias
(C) sanções financeiras
(D) protecionismo alfandegário

QUESTÃO     70

O Canadá impôs tarifas 
sobre US$ 12,6 bi em 
mercadorias dos EUA

A União Europeia aplicou 
tarifas de 25% sobre US$ 2,8 bi 
em mercadorias dos EUA

O México impôs tarifas 
de até 25% sobre aço, 
carne suína, queijo, 
maçã e batata dos EUA

A Turquia triplicou o imposto 
sobre produtos dos EUA, 
após a decisão do governo 
americano de dobrar as 
tarifas sobre aço e alumínio

A Índia planeja aumentar 
a taxa de importação 
sobre nozes. O país é o 
principal comprador de 
amêndoas dos EUA

Os EUA estão 
pressionando por 
um acordo comercial 
melhor com o Japão

disputas comerciais acordos comerciais renegociados

CONFLITOS COMERCIAIS NO MUNDO (2019)
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QUESTÃO     71

Dentre os estados apresentados nos gráficos, aquele no qual se identifica atualmente, de forma mais acentuada, o 
fenômeno denominado como macrocefalia urbana é o:

(A) Pará
(B) Piauí
(C) Maranhão
(D) Amazonas

nexojornal.com.br, 24/07/2017.

Proporção da população nas capitais e regiões metropolitanas (entre 1872 e 2016, por estado)

capitais região metropolitana da capital outros municípios

PIAUÍ
3,2 milhões de habitantes
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QUESTÃO     73
A própria forma pela qual em geral nos referimos aos eventos ocorridos em 15 de novembro de 1889 - 
a “Proclamação da República” - já incorpora alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, a de que 
ocorreu uma “proclamação”. Mas o que é “proclamar”? É apenas anunciar publicamente algo - no caso, que 
a Monarquia fora substituída pela República. Logo surgem outras concepções, como a de que a República 
no Brasil teria sido algo inevitável, uma etapa necessária da “evolução” da sociedade brasileira. Mais ainda, 
podemos imaginar que o fácil sucesso do golpe de Estado - que, tecnicamente, foi o que aconteceu no 15 
de Novembro - seria resultado de um consenso nacional, e que os militares, os principais protagonistas do 
movimento, teriam atuado de forma coesa.

Adaptado de cpdoc.fgv.br

A denominação consagrada sobre o 15 de novembro de 1889 no Brasil esconde a seguinte característica do 
movimento republicano:

(A) unanimidade política
(B) engajamento popular
(C) pluralidade ideológica
(D) semelhança programática

QUESTÃO     72
A partir dos anos 1970, parte significativa do Manufacturing Belt, o coração histórico da indústria dos Estados 
Unidos, passou a ser denominado como Rust Belt, ou “Cinturão da Ferrugem”. Há um século, essa região era 
responsável por três quartos da produção industrial do país. Na década de 1960, o modelo fordista entrou em 
crise, já que se inaugurou um novo ciclo industrial baseado em tecnologias de ponta e intensa automação. 
Ademais, o centro de gravidade da economia foi gradativamente deslocado do setor secundário para o 
terciário. Com isso, as antigas cidades industriais da região ingressaram em prolongada crise.

Adaptado de Pangea - Março de 2017

Ao longo dos últimos cinquenta anos o processo apresentado no texto levou à seguinte alteração socioespacial 
nos Estados Unidos:

(A) expansão dos centros americanos de metalurgia
(B) redirecionamento dos fluxos internos de migração
(C) diminuição dos índices nacionais de metropolização
(D) fortalecimento dos sindicatos regionais de trabalhadores
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As críticas contidas na charge e as considerações do candidato democrata na reportagem remetem à seguinte 
associação capaz de explicar o evento ocorrido em El Paso:

(A) discurso oficial, acentuando a polarização política
(B) corrida armamentista, estimulando a violência social
(C) revisionismo histórico, promovendo a indisciplina militar
(D) intervencionismo econômico, aprofundando a insatisfação popular

QUESTÃO     74

MASSACRE RACISTA DE EL PASO FEZ PESSOAS SE VOLTAREM CONTRA TRUMP  
POR ENCORAJAR O ÓDIO AOS HISPÂNICOS

A ideia perversa por trás do massacre de El Paso (Texas, EUA), no caso de se confirmar a autoria do manifesto 
racista supostamente publicado por Patrick Crusius antes de agir matando 22 pessoas e ferindo outros 24, 
é de uma devastadora simplicidade: matar hispânicos para deter uma suposta invasão do país. O Ministério 
Público investiga o massacre como um ato de terrorismo e considera acusar o atirador de crime de ódio.

Um repórter perguntou no sábado a Beto O’Rourke, candidato nas primárias a presidente do Partido 
Democrata, nascido em El Paso, se a matança poderia ter a ver com o presidente Donald Trump, “seus 
tuítes supostamente racistas e sua retórica”. “Sim”, respondeu O’Rourke. Também disse que considerava o 
presidente dos Estados Unidos um “nacionalista branco”.

Adaptado de brasil.elpais.com, 05/08/2019. 

economist.com, 07/08/2019.

ACREDITEM EM MIM, HÁ MUITA GENTE DE BEM AQUI 
QUERENDO APENAS CHAMAR UM TÁXI!
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QUESTÃO     76
UNIÃO EUROPEIA VETA FUSÃO DAS SIDERÚRGICAS TATA E THYSSENKRUPP 

Bruxelas, 11 Jun 2019 (AFP) - A autoridade antimonopólio da União Europeia (UE) bloqueou o projeto de fusão 
do consórcio industrial alemão Thyssenkrupp e da empresa siderúrgica indiana Tata, um veto que acaba com 
a operação. “Proibimos a fusão para evitar sérios danos aos clientes e consumidores industriais europeus”, 
afirmou a comissária europeia de concorrência, Margrethe Vestager, em um comunicado. A decisão frustra 
o que resultaria na criação da segunda maior empresa siderúrgica europeia, atrás apenas da ArcelorMittal, 
com o objetivo de enfrentar a indústria chinesa do ramo.

Adaptado de bol.uol.com.br, 11/06/2019.

Considerando o contexto apontado na reportagem, a medida tomada pelo órgão europeu teve como principal 
objetivo evitar a seguinte consequência para a economia europeia:

(A) elevação dos preços de produtos com derivados do aço
(B) ampliação das disputas de tarifas com países da América
(C) equiparação dos padrões de qualidade com nações da Ásia
(D) estagnação das exportações de bens com tecnologia de ponta

QUESTÃO     75
A Nike cancelou o lançamento de um novo modelo de tênis, após protestos de indígenas panamenhos pelo 
suposto uso de um símbolo artístico ancestral da etnia guna.

“Nos desculpamos pela representação incorreta da origem do desenho do Nike Air Force 1 Porto Rico. Como 
resultado, este produto já não estará disponível”, informou um porta-voz da Nike à Agência de notícias 
France Press (AFP). 

“Já houve um dano porque foi utilizado nosso desenho, que faz parte da espiritualidade do povo guna. 
Portanto, a empresa (Nike) tem que indenizar, porque foi uma cópia ilegal de nossos desenhos”, disse à AFP 
o advogado dos guna, Aresio Valiente.

Adaptado de folha.uol.com.br

A partir da notícia, a razão para a reação da etnia indígena foi o entendimento de que a ação da empresa representava:

(A) desrespeito racista de cultura tradicional
(B) pagamento reduzido de direitos autorais
(C) reprodução religiosa de marca registrada
(D) apropriação comercial de elemento identitário
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QUESTÃO     78
Como parte do tratado assinado depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, as tropas 
francesas ocuparam a Renânia, no oeste da Alemanha. Para policiar essa área, a França usou pelo menos 20 
mil soldados do seu império na África, principalmente do norte e do oeste do continente africano. Alguns 
deles acabaram tendo relacionamentos com mulheres alemãs.

O termo pejorativo “bastardos da Renânia” foi criado na década de 1920 para se referir às cerca de 800 
crianças mestiças, filhas de alemãs com os soldados de origem africana.

Adaptado de bbc.com

De 1933 a 1945, o número de alemães com origem africana chegou à casa dos milhares durante o regime nazista. 
Na reportagem, a utilização do termo pejorativo destacado está diretamente relacionada à seguinte característica 
desse regime:

(A) repulsa à miscigenação
(B) apologia ao darwinismo
(C) incitação à militarização
(D) estímulo ao antissemitismo 

QUESTÃO     77
A Associação Juízes para Democracia (AJD) repudiou o evento ‘Adoção na Passarela’ e o comparou às ‘feiras 
de escravos’. Em nota pública, a entidade dos magistrados sustenta que o episódio – realizado em Cuiabá 
pela Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) em parceria com a Comissão de 
Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional MT – ‘não só violou as garantias (das 
crianças e adolescentes), como expôs de forma duvidosa, para não dizer desumana, as graves situações de 
extrema vulnerabilidade emocional e social a que estão expostos’. “Nos termos propostos, a iniciativa nos faz 
retroceder no tempo e nas conquistas e nos remete às feiras de escravos”, afirmou a AJD.

politica.estadao.com.br

A base para a comparação histórica realizada pela AJD é a de que o evento criticado teria promovido a: 

(A) valorização de órfãos como sujeitos
(B) apresentação de pessoas como produtos
(C) fetichização da pobreza como espetáculo
(D) ressignificação do comércio como oportunidade
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QUESTÃO     80

ÍNDIA CASSOU A AUTONOMIA DA CAXEMIRA

O governo indiano revogou o status especial da Caxemira, removendo a autonomia de sete décadas da 
região disputada pelo país e pelo Paquistão. 

O partido do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, revogou, através de um decreto, o status especial 
previsto na Constituição do país e avançou um projeto de lei propondo que o território seja dividido em 
duas regiões administradas diretamente pelo executivo indiano.

O governo impôs um bloqueio de segurança na Caxemira e cortou as telecomunicações na parte 
administrada pela Índia, nas primeiras horas desta segunda-feira. Dias antes, enviara milhares de soldados 
à região, alegando ameaça terrorista. A medida, imediatamente rechaçada pelo governo paquistanês, deve 
aumentar ainda mais as tensões no território.

Adaptado de agenciabrasil.ebc.com.br, 5/08/2019.

A questão territorial observada na reportagem teve início na década de 1940 e tem como principal motivo as:

(A) influências externas na condução das ações militares
(B) afinidades étnicas na definição das fronteiras políticas
(C) diferenças culturais na construção das identidades nacionais
(D) disputas econômicos na apropriação das riquezas minerais

QUESTÃO     79
Dois professores universitários americanos instalaram gangorras que atravessam a cerca de ferro que separa 
os Estados Unidos do México. O brinquedo fica em um trecho da fronteira entre El Paso (EUA) e Ciudad 
Juaréz (México) e é uma forma de unir, de maneira “lúdica”, os dois países. “O que é feito de um lado tem 
impacto no outro. E isso é o que a gangorra faz. Exatamente isso”, disse o arquiteto Ronald Rael, um dos 
idealizadores do brinquedo.

Adaptado de g1.globo.com, 30/07/2019.

Os aspectos das relações binacionais enfatizados pelos idealizadores do brinquedo são:

(A) restrição do tráfico e submissão comercial
(B) combate do terrorismo e desigualdade industrial
(C) redução da criminalidade e dominação financeira
(D) controle da imigração e interdependência econômica
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RASCUNHO
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RASCUNHO
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70

1,6

49

In
115

1,7

81

TI
204

1,8

113

Uut
(286)

6

C
12

2,5

14

Si
28

1,8

32

Ge
72,5

1,8

50

Sn
119

1,8

82

Pb
207

1,8

114

Fl
(289)

7

N
14

3,0

15

P
31

2,1

33

As
75

2,0

51

Sb
122

1,9

83

Bi
209

1,9

8

O
16

3,5

16

S
32

2,5

34

Se
79

2,4

52

Te
127,5

2,1

84

Po
(209)

2,0

9

F
19

4,0

17

CI
35,5

3,0

35

Br
80

2,8

53

I
127

2,5

85

At
(210)

2,2

115

Uup
(289)

4

Be
9

1,5

12

Mg
24

1,2

20

Ca
40

1,0

38

Sr
87,5

1,0

56

Ba
137

0,9

88

Ra
(226)

0,9

21

Sc
45

1,3

39

Y
89

1,2

57-71

lantanídeos

89-103

actinídeos

22

Ti
48

1,4

40

Zr
91

1,4

72

Hf
178,5

1,3

104

Rf
(261)

23

V
51

1,6

41

Nb
93

1,6

73

Ta
181

1,5

105

Db
262

24

Cr
52

1,6

42

Mo
96

1,6

74

W
184

1,7

106

Sg
(263)

25

Mn
55

1,5

43

Tc
(98)

1,9

75

Re
186

1,9

107

Bh
(262)

26

Fe
56

1,8

44

Ru
101

2,2

76

Os
190

2,2

108

Hs
(265)

27

Co
59

1,8

45

Rh
103

2,2

77

Ir
192

2,2

109

Mt
(268)

28

Ni
58,5

1,8

46

Pd
106,5

2,2

78

Pt
195

2,2

110

Ds
(281)

29

Cu
63,5

1,9

47

Ag
108

1,9

79

Au
197

2,4

111

Rg
(280)

30

Zn
65,5

1,6

48

Cd
112,5

1,7

80

Hg
200,5

1,9

112

Cn
(285)

66

Dy
162,5

1,2 67

Ho
165

1,2 68

Er
167

1,257

La
139

58

Ce
140

1,1 59

Pr
141

1,1 60

Nd
144

1,1 61

Pm
(145)

1,1 62

Sm
150

1,2 63

Eu
152

1,2 64

Gd
157

1,2 65

Tb
159

1,2

98

Cf
(251)

1,3 99

Es
(252)

1,3 100

Fm
(257)

1,389

Ac
227

90

Th
232

1,3 91

Pa
231

1,5 92

U
238

1,7 93

Np
237

1,3 94

Pu
(244)

1,3 95

Am
(243)

1,3 96

Cm
(247)

97

Bk
(247)

1,3

71

Lu
175

69

Tm
169

1,2 70

Yb
173

1,2

103

Lr
(262)

101

Md
(258)

1,3 102

No
(259)

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I A

II A

III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

ac
tin

íd
eo

s
la

nt
an

íd
eo

s

116

Lv
(293)

1,1

1,1 1,3 1,3

1,3

117

Ts
(294)

118

Og
(294)
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