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1º§ 

As ruelas estreitas e o calçamento de pedras constituíram o 
cenário imprescindível dos vários motins, revoltas e Comunas de 
Paris, os planejadores urbanos logo o perceberam. As avenidas 
amplas e asfaltadas tornavam as barricadas praticamente inviáveis e 
davam total liberdade de ação à força policial. Não parece, pois, 
muito casual o fato de o engenheiro encarregado da reforma do Rio 
ter sido justamente o Prefeito Pereira Passos, que esteve em Paris e 
acompanhou de perto a ampliação do novo projeto urbanístico da 
cidade. Pode-se deduzir, portanto, que a transformação do plano 
urbano da capital obedeceu a uma diretriz claramente política, que 
consistia em deslocar aquela massa temível do centro da cidade, 
eliminar os becos e vielas perigosos, abrir amplas avenidas e asfaltar 
as ruas. E, com efeito, a medida mostrou-se adequada: a Revolta da 
Vacina foi o último motim urbano clássico do Rio de Janeiro. Se o 
remédio foi eficaz, o diagnóstico foi exemplar. 

2º§ 

Esse processo de reforma urbana foi saudado com entusiasmo 
pela imprensa conservadora, que a denominou de “a Regeneração”. 
Essa era a voz dos beneficiários do replanejamento, aqueles que 
herdariam, para o seu impávido desfrute, um espaço amplo, 
controlado e elegante, onde antes não podiam circular, senão com 
desconforto e timidez. As vítimas são fáceis de identificar: toda a 
multidão de humildes, dos mais variados matizes étnicos, que 
constituíam a massa trabalhadora, os desempregados, os 
subempregados e os aflitos de toda espécie que povoavam a 
cidade. A ação do governo não se fez somente contra os seus 
alojamentos: suas roupas, seus pertences pessoais, sua família, suas 
relações vicinais, seu cotidiano, seus hábitos, seus animais, suas 
formas de subsistência e de sobrevivência, sua cultura enfim, tudo é 
atingido pela nova disciplina espacial, física, social, ética e cultural 
imposta pelo gesto reformador. Gesto oficial, autoritário e 
inelutável, que se fazia, como já vimos, ao abrigo de leis de exceção 
e bloqueavam quaisquer direitos ou garantias das pessoas 
atingidas. Gesto brutal, disciplinador e discriminador, que separava 
claramente o espaço do privilégio do espaço da opressão. 

NICOLAU SEVCENKO 
A revolta da vacina: mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
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 QUESTÃO 01 

De acordo com o ponto de vista do autor, infere-se que a reforma urbana 

mencionada no texto teria sido motivada por: 

diálogo com padrões futuristas 

retorno ao modelo do passado 

mescla de estilos arquitetônicos 

controle da circulação de pessoas 

 

 QUESTÃO 02 

No primeiro parágrafo, uma caracterização é atribuída ao prefeito Pereira 

Passos. 

Essa caracterização tem por objetivo destacar o seguinte aspecto: 

o conhecimento do projeto de contenção de manifestações 

a vontade de reconstruir um passado heroico na cidade 

o propósito de estipular a modernização dos edifícios 

a intenção de implantar novas relações de trabalho 

 

 QUESTÃO 03 

Se o remédio foi eficaz, o diagnóstico foi exemplar. (1º§) 

No contexto, o “remédio” se refere ao seguinte elemento: 

oferta de moradia popular 

uso forçado de medicação 

diálogo entre setores sociais 

alteração estrutural no espaço 

 

 QUESTÃO 04 

Uma palavra, empregada no primeiro parágrafo, que revela uma avaliação 

negativa em relação às formas de utilização do espaço urbano, é: 

imprescindível 

perigosos  

inviáveis 

casual 
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 QUESTÃO 05 

No segundo parágrafo, o autor avalia os desdobramentos das mudanças 

realizadas. 

Nessa avaliação, o seguinte aspecto é destacado: 

sugestão de renovação estética da população 

tensão entre beneficiários e vítimas do processo 

reparação governamental das perdas financeiras 

silenciamento da imprensa sobre a nova organização 

 

 QUESTÃO 06 

suas roupas, seus pertences pessoais, sua família, suas relações vicinais, seu 

cotidiano, seus hábitos (...) (2º§) 

Essa sequência de palavras é organizada de acordo com o seguinte critério: 

relação de causa e efeito 

intensificação dos danos causados 

comparação entre identidades locais 

alternância entre elementos concretos e abstratos 

 

 QUESTÃO 07 

Na expressão para o seu impávido desfrute (2º§), a palavra impávido é 

sinônimo de: 

inquieto 

corajoso 

harmonioso 

compreensível 
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REDAÇÃO 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

O texto de Nicolau Sevcenko retoma as circunstâncias históricas da reforma 

urbana do início do século XX. 

A partir dos fatos narrados e de outros da atualidade, apresente e defenda seu 

ponto de vista, em um texto dissertativo-argumentativo autoral, entre 250 e 

350 PALAVRAS, sobre a seguinte questão: 

 

O desenvolvimento do espaço urbano pode ocorrer sem perdas identitárias? 

 

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto. 

 

 

Vale relembrar que será atribuída nota 0 (zero), à redação: 

▪ em branco; 

▪ que não atenda ao número mínimo de palavras solicitado na 

proposta de redação; 

▪ que represente cópia dos textos presentes no caderno de 

questões ou ainda transcrição de textos já existentes em outros 

domínios discursivos, configurando plágio; 

▪ que não aborde o tema; 

▪ que seja escrita em outra estrutura textual que não atenda à 

estrutura dissertativa; ou ainda 

▪ que tenha intenção de ofender o processo de seleção como um 

todo ou quaisquer umas das partes nele envolvido.  
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¿Qué se sabe del coronavirus de Wuhan? 

1º§ 

China ha confirmado 3.199 fallecidos y cerca de 81.000 personas 
contagiadas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la 
enfermedad conocida como Covid-19. A estas cifras hay que sumar 
los miles de contagiados fuera de China continental y las más de 
5.000 muertes especialmente en Italia, aunque también en Irán, 
Corea del Sur, España, Francia, Japón, Argentina o Estados Unidos. 
En todo el mundo se han diagnosticado más de 170.000 casos. 

2º§ 

Se desconoce el origen del brote, cuyos primeros casos se 
detectaron en diciembre. Se pensaba que el foco estaba en un 
mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, capital de 
la provincia de Hubei, pero investigadores de la Academia de 
Ciencia de China lo han descartado. Sí concluyen que el virus se 
propagó por este lugar, pero no tienen claro si mutó en algún 
animal antes de pasar al ser humano. 

3º§ 

Según los últimos datos de la OMS, el índice de letalidad del 
nuevo coronavirus entre los contagiados se sitúa entre el 2 y el 4 % 
en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad se reduce a 
un 0,7 %. Sin embargo, los investigadores consideran que aún es 
demasiado pronto para calcular con precisión su letalidad, en parte 
debido a que los casos leves no son diagnosticados y no se 
registran, además de que en ocasiones la enfermedad cursa de 
manera asintomática. 

4º§ 

Respecto a la capacidad de transmisión del virus por parte de 
enfermos que no presentan síntomas, el Ministerio de Sanidad 
asegura que “con el conocimiento actual, las personas que no 
presentan síntomas no transmiten la enfermedad”. 

5º§ 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud indica que 

“el riesgo de contraer la Covid-19 de alguien que no presente 

ningún síntoma es muy bajo”, aunque advierte de que “muchas 

personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas 

leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la 

enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, 

por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo”. 
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6º§ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la 
emergencia sanitaria internacional ante la rápida expansión del 
coronavirus de Wuhan. La medida prevé un aumento de la 
coordinación entre todas las redes sanitarias nacionales en el 
mundo con el fin de tomar mayores medidas de prevención y 
homogeneizar programas de tratamiento, cuarentena y 
concienciación. 

7º§ 

La organización declaró a finales de febrero el riesgo por 
expansión al nivel “muy alto” en todo el mundo e instó a los 
Gobiernos del país a tomar cuantas medidas fuesen necesarias 
para estar preparados para la llegada del virus. Lo más urgente es 
contener su propagación. 

Adaptado de RTVE. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20200315. Accedido en 10 mar 2020. 

 

 QUESTÃO 08 

La opción que presenta adecuadamente el conector y el sentido de su uso en 

el texto es: 

Sin embargo (3º§) - adición 

además de que (3º§) - contraposición 

En este sentido (5º§) - conclusión 

Por lo tanto (5º§) - conformidad 

 

 

 QUESTÃO 09 

(...) los investigadores consideran que aún es demasiado pronto para calcular 

con precisión su letalidad, en parte debido a que los casos leves no son 

diagnosticados y no se registran, además de que en ocasiones la enfermedad 

cursa de manera asintomática (3º§) 

A partir de la lectura del fragmento anterior, se infiere que la: 

cifra de letalidad se reduce con el diagnóstico de casos leves de COVID-19 

OMS tiene dificultades de diagnosticar cuando se muere por la COVID-19 

enfermedad COVID-19 actúa de modo semejante en todos los enfermos 

tasa de letalidad de la COVID-19 puede ser más alta de lo que se sabe 
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 QUESTÃO 10 

Se pensaba que el foco estaba en un mercado de marisco y pescado de la 

ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, pero investigadores de la 

Academia de Ciencia de China lo han descartado (2º§) 

En el fragmento anterior, el término subrayado lo retoma que: 

se desconoce cuál fue el origen del brote 

concluyeron que el virus se propagó por este lugar 

la ciudad de Wuhan es la capital de la provincia de Hubei 

el foco estaba en un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan 
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China Scrambles to Boost Its Image on Coronavirus 

 
By John Xie 

March 08, 2020 09:44 AM 

 

1º§ 

Weeks after Beijing was criticized by people inside China and 
around the world for a sluggish response to the outbreak of a new 
coronavirus, China’s government is trying to recast itself as a global 
health leader. 

2º§ 

China’s early response to the outbreak remains shrouded in 
mystery, with an unclear timetable about what officials knew and 
when they knew it. At the beginning of the year, as the coronavírus 
spread in the city of Wuhan, authorities downplayed the risk and 
provided little information. Lunar New Year festivities initially went 
forward, before Beijing dramatically reversed course as the outbreak 
grew. Now, Beijing is accusing others of the same thing. The state-run 
news media has resumed its cheery coverage of China’s response, 
hailing it as a model for the world, suggesting that countries like the 
United States and others are acting sluggishly to contain the spread. 

3º§ 

“Righteous, the world should thank China!” read a recent 
headline from Xinhua, the oficial Chinese news agency. The 
opinion piece by Xinhua said the West, in particular the United 
States, “owes China a coronavirus apology” because it argued that 
the rest of the world would have been embroiled in a far worse 
contagion had it not been for China’s response. That response 
included proactive prevention and control measures that have 
begun to slow the spread of the coronavirus that has sickened 
80,565 people and killed 3,015 in China alone. 

4º§ 

As part of its messaging effort, Beijing’s foreign ministry says it 
has tapped its diplomats around the world to tout China’s 
accomplishments through more than 400 media interviews and 
300 articles. […] 
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5º§ 

For more than 20 years China has tried to project itself as a 
responsible global power, an effort threatened by the initial 
coronavirus response. “China lost stature internationally as a result 
of its initial downplaying of the coronavirus in the first weeks of the 
year,” said Steve Young, the former Director of the American 
Institute in Taiwan and Consul General in Hong Kong. […] Young 
said China was widely criticized in particular for how it punished 
one of the first doctors to raise alarms over the outbreak, Dr. Li 
Wenliang, the Wuhan physician who later died from the 
coronavirus. […] 

6º§ 

Beijing’s reputational damage in the United States is obvious, 
where the outbreak has pushed opinions of China to record lows. 
The latest Gallup poll, conducted Feb. 3-16, found Americans’ 
favorable rating of China at the same level as those recorded after 
the 1989, when just 34% of Americans held a favorable view of the 
country. […] 

7º§ 

“The leadership now wants to influence international public 
opinion,” he said, referring to China’s recent efforts to burnish its 
credentials as a responsible power by sharing expertise and 
equipment with countries seeing a surge in cases. China now 
emphasizes it has shared its treatment plan with many countries. 

Adapted from VoaNews. Available on https://www.voanews.com/science-health/china-scrambles-boost-its-image-coronavirus. 

Last access: 10 Mar 2020. 

 QUESTÃO 08 

… for a sluggish response to the outbreak… (1º§) 

In the fragment above, the underlined word means the following: 

correct 

careful 

direct 

slow 
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 QUESTÃO 09 

Now, Beijing is accusing others of the same thing (2º§) 

The underlined expression refers to: 

trying to recast themselves as global health leaders 

attempting to control the outbreak only when it grew 

focusing too much on the information about the risks 

keeping festivities similar to the ones of the Lunar New Year 

 

 

 QUESTÃO 10 

… it argued that the rest of the world would have been embroiled in a far 

worse contagion had it not been for China’s response. (3º§) 

The underlined verb phrases suggest that: 

China gave the response needed to avoid further spread 

the contagion was worse because of China’s late response 

China was ineffective in the attempt to save the rest of the world 

the contagion will be less in other countries if China acts fast now 
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 QUESTÃO 11 

Considere a sequência numérica (a1, a2, a3, ... an), em que cada termo an 

representa a quantidade total de números inteiros positivos de n algarismos, 

no sistema de numeração decimal.  

Por exemplo:  

a1= quantidade de elementos do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, isto é, a1 = 9 

Essa sequência é uma progressão: 

aritmética de razão 9 

aritmética de razão 10 

geométrica de razão 9 

geométrica de razão 10 

 QUESTÃO 12 

Admita que uma vacina com 90% de eficácia na prevenção de uma doença 

seja aplicada em duas pessoas de uma família.  

A probabilidade de ambas não contraírem a doença é igual a: 

90% 

81% 

72% 

45% 

 QUESTÃO 13 

Em um viveiro há apenas 48 pardais e 2 canários. Se retirarmos desse viveiro 

exatamente n pardais e não colocarmos mais nenhuma ave, a porcentagem 

de canários em relação ao total de aves passa a ser 8%.  

O valor de n é igual a: 

25 

23 

16 

13 
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 QUESTÃO 14 

A figura plana abaixo é formada por dois triângulos equiláteros ABC e ADE, 

sendo AD perpendicular à BC. 

 

A razão entre a área do triângulo ADE e ABC equivale a: 

 
2

3
 

 
3

4
 

 
√3

2
 

 √3 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 QUESTÃO 15 

A estrutura etária de uma comunidade pode ser analisada a partir dos padrões 

de sobrevivência de uma população.  

O gráfico ilustra três curvas de sobrevivência (I, II e III) de animais de diferentes 

populações em relação à idade. 

 

Adaptado de Fernandez; Guadelli; Fosse, 2006. 

A taxa de mortalidade de indivíduos jovens representada pela curva III é 

explicada pelo seguinte fator: 

alta qualidade de vida 

baixa produção de ovos 

ausência de cuidado parental 

presença de organismos patogênicos 
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 QUESTÃO 16 

O eletrocardiograma (ECG ou eletro) é um exame que avalia o ritmo dos 

batimentos cardíacos com base na atividade elétrica do coração. 

A imagem apresenta um trecho do ECG de um paciente, destacando alguns 

eventos que ocorreram durante a atividade cardíaca. 

 
Adaptado de Medbullets.com 

A análise do ECG permite afirmar que o movimento de diástole está 

representado pela letra: 

P 

R 

S 

T 
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 QUESTÃO 17 

A seleção natural pode atuar de diferentes formas sobre os indivíduos que 

lutam pela sobrevivência e reproduzem-se, transmitindo suas características 

favoráveis aos descendentes.  

Os gráficos a seguir mostram os efeitos que a seleção natural pode provocar 

em uma população a partir da variação do valor adaptativo dos diferentes 

fenótipos. 

 

 
 

Adaptado de https://www.macmillanhighered.com. Acesso em 30 set 2020. 

 

O tipo de seleção natural que favorece os indivíduos portadores de fenótipos 

extremos e que é capaz de promover a diversificação de uma população está 

representado no gráfico de número: 

1 

2 

3 

4 
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 QUESTÃO 18 

Os vírus de RNA de cadeia simples podem ser classificados de duas formas: 

de cadeia positiva (RNA+) e de cadeia negativa (RNA–). Para se reproduzirem, 

os vírus de RNA+ utilizam o genoma viral diretamente como mensageiro, e os 

vírus de RNA– precisam sintetizar uma fita de RNA complementar que atue 

como mensageiro na célula infectada. 

Para essa síntese, é indispensável, portanto, a presença da seguinte enzima: 

transcriptase reversa 

replicase 

protease 

ligase 

 

 QUESTÃO 19 

As células epiteliais possuem diferentes tipos de especialização na membrana 

plasmática. 

Uma delas caracteriza-se como projeções do citoplasma na superfície apical 

da célula, as quais aumentam a área de superfície celular. 

Células epiteliais com esse tipo de especialização estão presentes no seguinte 

órgão: 

rins 

bexiga 

intestino 

estômago 
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 QUESTÃO 20 

A Síndrome de Down é um tipo comum de distúrbio genético, podendo ser 

diagnosticada durante a gravidez ou logo depois do nascimento, em razão de 

um determinado fenótipo. 

Trata-se de uma alteração genética do tipo: 

monossomia 

tetrassomia 

trissomia 

dissomia 

 

 QUESTÃO 21 

O vídeo apresenta um experimento realizado em uma represa de 126 m de 

altura.  

A bola de basquete é abandonada, em rotação, do alto da represa. 

A adição do movimento de rotação inicial à queda da bola produziu um 

movimento com trajetória curva, em um fenômeno conhecido como efeito 

Magnus. 

Captura de imagem de vídeo 

 
Adaptado de https://youtu.be/QtP_bh2lMXc. Acesso em 30 set 2020. 

Considerando os conceitos de mecânica, a trajetória curva é consequência da: 

Lei de Snell 

Lei de Kepler 

primeira Lei de Newton 

segunda Lei de Newton 
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 QUESTÃO 22 

Dois maratonistas, I e II, movem-se em trajetórias retilíneas, horizontais e 

simultâneas.  

Admita que cada um deles seja uma partícula em movimento com trajetórias 

paralelas, em certo intervalo de tempo. 

Observe o gráfico das velocidades na direção horizontal, para cada 

maratonista. 

 

Os diagramas abaixo estão representando os maratonistas I e II.  

Determine o diagrama que representa a ação da força F e a ação da 

aceleração que atuam sobre cada maratonista durante o intervalo de tempo 

mostrado no gráfico. 
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 QUESTÃO 23 

No fígado, a metabolização de ácidos graxos, em um período de baixa 

ingestão de alimentos, leva à formação do composto representado pela 

fórmula estrutural a seguir: 

 

 
 

Esse composto é nomeado como: 

propanal 

propano  

propanol 

propanona 

 

 QUESTÃO 24 

Em um processo industrial, ocorre formação do trióxido de enxofre, que é um 

gás tóxico. Para evitar sua propagação, esse gás é borbulhado em água, 

reagindo de acordo com a seguinte equação química: 

SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (aq) 

De acordo com essa reação, o trióxido de enxofre é classificado como óxido: 

ácido 

neutro 

básico 

anfótero 
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 QUESTÃO 25 

A análise da composição de um suplemento alimentar utilizado como 

estimulante indicou a presença dos seguintes compostos: 

 

 
 

O tipo de isomeria que ocorre entre esses compostos é denominado: 

de compensação 

geométrica 

de função 

óptica 
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 QUESTÃO 26 

O sulfato de bário é um sal pouco solúvel utilizado como contraste em exames 

radiológicos. Para preparar o contraste, é feita a dissolução desse sal em água, 

a qual é representada pela seguinte equação química: 

 

A expressão da constante do produto de solubilidade (Kps) para essa equação 

corresponde a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kps = 

Kps = 
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HUMANAS 

 

 QUESTÃO 27 

Emissão bruta de Dióxido de Carbono - 2015 

 
Adaptado de World Mpapper. Disponível em worldmapper.org. Acesso em 27 fev 2020. 

Os níveis de poluição dos três maiores emissores, conforme cartograma, 

indicam uma direta relação com o seguinte aspecto de suas economias: 

participação do carvão mineral na matriz energética 

debilidade da legislação ambiental no setor industrial 

predomínio do modal rodoviário no transporte de carga 

defasagem da tecnologia produtiva na atividade agrícola 
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 QUESTÃO 28 

O mundo sem a Amazônia 

Se a Floresta Amazônica fosse toda convertida em pastagem, a quantidade média de chuvas que cairia 

sobre o Brasil diminuiria 25%. A conclusão é de pesquisadores norte-americanos e brasileiros que 

simularam como seria o clima global caso a Amazônia fosse ocupada pela pecuária em parte ou no todo, 

em diferentes cenários. 

Baseado em modelos climáticos rodados em computador, o estudo dá números ao argumento de que o 

agronegócio brasileiro depende da chuva gerada na Amazônia. É a evapotranspiração das florestas que 

gera o vapor d’água transportado continente adentro nos chamados rios voadores. Sem árvores que os 

abasteçam, eles ameaçam secar. 

A simulação mostrou que, além da própria Amazônia, áreas de Cerrado nas regiões Centro-Oeste e 

Sudeste – onde se concentra a maior parte da produção agrícola brasileira – estão entre as que sentirão 

com mais força a queda na precipitação. O agronegócio brasileiro é dependente da chuva – só 6% da 

área cultivada é feita com irrigação. 
João Moreira Salles e Bernardo Esteves 

Adaptado de Revista Piauí. Disponível em: piaui.folha.uol.com.br. Acesso em 19 out 2019. 

A cultura agrícola que teria a maior área afetada pelo cenário projetado pela 

pesquisa é: 

fumo 

trigo 

café 

soja 
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 QUESTÃO 29 

O Parlamento da Escócia decidiu, com o apoio do governo nacionalista, que a bandeira da União Europeia 

continuaria tremulando no palácio de Holyrood (a sede da Assembleia autônoma, por mais que o Brexit 

acontecesse oficialmente naquele instante no resto do Reino Unido. A ministra principal dessa região do 

norte da Grã-Bretanha, Nicola Sturgeon, sabe que não contará para a causa da independência com a 

cumplicidade dos governos europeus, mas confia em dobrar a vontade de Boris Johnson para que permita 

a realização de um novo referendo, e que esse será o caminho de volta à União Europeia. 
Adaptado de El País. Disponível em: brasil.elpais.com. Acesso em 18 jun 2020. 

 

O gesto simbólico do parlamento escocês revela o avanço das seguintes 

concepções políticas aparentemente opostas: 

fundamentalismo e pluralidade religiosa 

nacionalismo e integração continental 

pragmatismo e orientação ideológica 

globalismo e isolamento militante 

 

 QUESTÃO 30 

Todos são doutores recentes e resolveram deixar o Brasil em busca de melhores oportunidades para 

desenvolver seu trabalho em um ambiente mais favorável à ciência. Eles seguem uma tendência, não 

registrada nas estatísticas oficiais, mas que aparece nos muitos relatos de migração de cientistas para 

outros países conforme líderes de grupos científicos no país e jovens que foram embora. 
Adaptado de BBC. Disponível em: bbc.com. Acesso em 10 jul 2020. 

 

 

O processo descrito na reportagem que se intensificou no Brasil nos últimos 

anos é conhecido como: 

interdependência de tecnologias 

internalização de pesquisas 

colaboração de talentos 

diáspora de cérebros 
 


