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REDAÇÃO 
LÍNGUA PORTUGUESA -  7 Questões 

LITERATURA -  4 Questões 
LÍNGUA ESTRANGEIRA -  4 Questões 

MATEMÁTICA -  7 Questões 
FÍSICA -  7 Questões 

QUÍMICA -  7 Questões 
BIOLOGIA -  7 Questões 

CONHECIMENTOS GERAIS -  7 Questões 

Total de Questões 50 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 Verifique se as informações do gabarito conferem com as de sua inscrição. Se as informações 
não estiverem corretas, peça auxílio ao fiscal.  

 Confira seu nome e o seu número de inscrição no formulário de Respostas. Em caso de 
dúvida, peça auxílio ao fiscal. 

 Cuidado com o formulário de respostas, não amasse, não dobre e não escreva nada além da 
marcação de suas respostas. Para assinalá-las, use caneta esferográfica azul ou preta.  

 Resposta rasurada será anulada.  

 No caderno de Questões, todos os espaços em branco poderão ser utilizados para rascunho. 

 No rodapé de uma delas existe um espaço para transcrever o gabarito e levá-lo.  

 * A elaboração da prova contempla questões de domínio público, já aplicadas em outros 
concursos de instituições renomeadas. 

COMO RESPONDER AS QUESTÕES DA PROVA 

 Você receberá dois formulários de respostas, sendo um deles o destinado à redação definitiva 
e o outro de questões.  

 No Formulário de Respostas, preencha o círculo correspondente à alternativa que você julgou 
correta: A ou B ou C ou D ou E 

 Preencha somente um círculo para cada questão. A resposta com duas ou mais indicações 
será anulada. 

DURAÇÃO DA PROVA 
 

1. A duração da prova é de 4:00 h (quatro horas), isto é, das 14:00 h às 18:00 h. Porém a folha 
definitiva da redação deve ser entregue ao fiscal até às 16:00 h.  

2. O Formulário de Respostas preenchido pelo candidato deverá ser entregue, ao final da 
Prova.  

3. Nenhum candidato poderá entregar os Formulários de Respostas antes de decorridos 1 hora 
do início da Prova. 

4. Ao final entregar ao fiscal o caderno de provas. 
 
 

BOA SORTE! 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 

 

 

PROPOSTA Nº 1 
 
Doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e 

profissionais de saúde. Baixas coberturas vacinais, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, acendem "uma luz 
vermelha" no país. No Amazonas e em Roraima, com o surto de sarampo, há cerca de 500 casos confirmados e mais 
de 1,5 mil em investigação. No outro extremo do país, o Rio Grande do Sul também confirmou seis casos da doença 
este ano. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan Americana de Saúde (Opas) o certificado de eliminação da 
circulação do vírus. Em junho, países do Mercosul fizeram um acordo para evitar a reintrodução de doenças já 
eliminadas na região das Américas, incluindo o sarampo, a poliomielite e a rubéola. Brasil, Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Chile se comprometeram a reforçar ações de saúde nas fronteiras e a fornecer assistência aos migrantes 
numa tentativa de manter baixa a transmissão de casos. A Opas enviou alerta aos países após a detecção de um 
caso da doença na Venezuela. Dados do governo federal mostram que 312 municípios brasileiros estão com 
cobertura vacinal contra pólio abaixo de 50%. O grupo de doenças pode voltar a circular no Brasil caso a cobertura 
vacinal, sobretudo entre crianças, não aumente. O alerta é da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), que 
defende uma taxa de imunização de 95% do público-alvo. Uma série de fatores compromete o sucesso da imunização 
no país, incluindo a falta de conhecimento sobre doenças consideradas erradicadas, a divulgação de fake news via 
redes sociais e os horários limitados de funcionamento de postos de saúde. 

 
Disponível em:  http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-07/doencas-erradicadas-voltamassustar-veja-os-
desafios-da-vacinacao (Adaptado). Acesso em: set. 2022. 

 
A partir da leitura do texto motivador e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: “O 
reaparecimento de doenças erradicas no Brasil”. 

 
 

PROPOSTA Nº 2 
 

 

 

Texto I                                                                                  Texto II 
O Rio? É doce. 
A Vale? Amarga. 
Ai, antes fosse 
Mais leve a carga. 
Entre estatais 
E multinacionais, 
Quantos ais!  
A dívida interna. 
A dívida externa 
A dívida eterna. 
Quantas toneladas exportamos 
De ferro? 
Quantas lágrimas disfarçamos 
Sem berro? 

 

 

 

 
Com base nos seus conhecimentos e nos textos motivadores, elabore um texto dissertativo-argumentativo 

sobre o seguinte tema: “Impactos da ganância humana ao meio ambiente”. 
 

 

 

 

 

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2015/11/iotti-desrespeito-a-

natureza-4913057.html. Acesso em: out. 2022 

 

 

Fonte: "Lira Itabirana", por Carlos Drummond de Andrade (1984). Disponível 

em: https://movimentorevista.com.br/2019/08/lira-itabirana Acesso em: out. 2022. 
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PROPOSTA Nº 3 
 

 

 
Nos últimos anos, psicólogos têm alertado para um problema conhecido como geração narcisista. O título 

provém de crianças que, desde a tenra idade, são premiadas por qualquer motivo. Ou seja, até mesmo quando elas 
cumprem suas obrigações rotineiras, como se comportar bem na escola ou guardar os brinquedos, são elogiadas em 
excesso. 

Para o psiquiatra Celso Lopes de Souza, que é também professor e um dos criadores do Programa Semente, 
a autoestima inflada pode acarretar sérios problemas para a vida da criança.  “O elogio é muito importante, mas deve 
acontecer pelos motivos corretos. Devemos elogiar os pequenos pelo esforço e pela perseverança”, explica. 

Assim, é importante que as congratulações ocorram de forma alinhada com a realidade. O elogio vazio pode 
fazer com que a criança se sinta melhor do que os outros ou até melhor do que de fato é em determinada ação. “Se 
isso acontecer, ela pode deixar de se dedicar o suficiente por acreditar que já é boa demais. Outra consequência é 
que, quando perceber que não é tão boa quanto seus pais dizem, ela pode parar de fazer algo que tem talento por 
medo de causar decepção”, analisa. 

 
Disponível em: http://b.programasemente.com.br/geracao-narcisista/ (Adaptado). Acesso em: out. 2022. 

 
A partir da leitura do texto motivador, redija uma dissertação argumentativa sobre o tema: “O narcisismo na 

contemporaneidade”. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
Texto 1 

Infância 
 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras lia a história de Robinson Crusoé, 

comprida história que não acaba mais. 
 

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 

café bom. 
 

Minha mãe ficava sentada cosendo olhando para mim: - 
Psiu... Não acorde o menino. 

Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro... que fundo! 

 
Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. 

E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 
 

Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade 
 

1) A leitura do menino só era interrompida pelo(a) 

 

a) chegada do pai. 
b) chamada para o café. 
c) mãe que estava cosendo. 
d) irmão que acordava. 
e) cansaço que sentia. 

 
2) Na sua infância, o poeta ficava sozinho porque 

 

a) cada um estava ocupado com seus afazeres. 
b) ninguém lhe dava atenção. 
c) ele era misantropo. 
d) gostava muito de leitura. 
e) não gostavam dele. 

 
Texto 2 

 
Saúde – desafios de integração e convergência 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o Brasil constituiu uma realidade de promoção e 
atenção à saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A Constituição de 1988 estabeleceu a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma reflexão. Obviamente, há muito que avançar na 
atenção à saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio nacional. Citando o professor Eugênio 
Vilaça, “o SUS não é um problema sem solução, é uma solução com problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão desde vigilância epidemiológica, sanitária e 
ambiental, passando por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto custo, até programas de combate 
à Aids e à hepatite C, entre outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez história, apesar de todas as questões que 
enfrentamos. Seja por sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais crônicos – especialmente o 
subfinanciamento da União, além das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmentadas, indicadas em 
estudo do Banco Mundial –, o SUS apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de judicialização, que 
mina orçamentos e desorganiza planejamentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse sistema 
de saúde.  

Também não consigo enxergar o horizonte sem o incremento da integração com os setores privados, tanto 
os sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos (hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, 
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médicos e outros profissionais da saúde) [...]. 
Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à consolidação do SUS, conexão que se incrementou 

com a possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais (OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a 
alternativa de ação com as organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips). Em 2004 foram 
regulamentadas as parcerias público-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento particular para projetos 
de interesse público, incluindo a saúde. 

Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os mundos público, privado e não governamental são 
caminhos já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o cidadão e como norte o fortalecimento do SUS 
e o estímulo à integração desses universos, é preciso pautar discussões e ações acerca do financiamento e 
regulação do setor; políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento econômico; modelos de gestão, 
remuneração, organização e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com a predominância de doenças crônicas, que 
demandam atenção permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar para um sistema brasileiro de 
saúde inclusivo e qualificado, ético e economicamente sustentável, não há que se desviar dessa rota colaborativa, 
mas, sim, investir talento e esforço político para incrementar o intercâmbio de experiências de excelência que o 
Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é o que não falta, mas caminhos já temos. É só 
avançar na caminhada da cooperação. 

 
(Paulo Hartung; O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.) 

 
3) As estruturas, os recursos utilizados e o conteúdo desenvolvido no texto são fatores que indicam que 

o texto em análise tem como principal intencionalidade comunicativa: 

 
a) Persuadir o leitor. 

b) Expor fatos atuais. 

c) Transmitir informações de grande relevância. 

d) Iniciar um debate acerca de assunto inovador. 

e) Nenhuma alternativa anterior está correta. 

 
 

4) Pode-se constatar em relação às ideias apresentadas no último parágrafo do texto que: 

 
a) A total inovação é o elemento fundamental para a realização de um atendimento de qualidade em relação 

ao sistema brasileiro de saúde. 

b) A necessidade de avanço e melhoria do sistema brasileiro de saúde tem o objetivo primordial de converter 

o quadro que demonstra a predominância de determinadas doenças. 

c) Há alguns elementos necessários para que haja um avanço real e de qualidade no sistema brasileiro de 

saúde, assim como também é importante não deixar de reconhecer os desafios existentes. 

d) É necessário compreender que algumas doenças exigem atenção diferenciada, de modo que para esse tipo 

de atendimento as experiências realizadas mostraram-se suficientes para a demanda apresentada. 

e) Nenhuma alternativa anterior está correta. 

 

 
5) Considerando o trecho “Também não consigo enxergar o horizonte sem o incremento da integração 

com os setores privados, tanto os sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 

(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros profissionais da saúde) [...]” 

(5º§), é possível inferir que os parênteses foram empregados com a finalidade de: 

 
a) Fazer esclarecimentos. 

b) Indicar citações abstratas. 

c) Isolar orações intercaladas. 

d) Evidenciar comentários indevidos. 

e) Nenhuma alternativa anterior está correta. 

 

Texto 3 
 
Agravamento da Depressão na Pandemia 

 

Médicos de diversos países têm buscado entender melhor as correlações entre o agravamento de casos já 
existentes de depressão e o surgimento de novos casos. 

Já é possível notar que o aumento da busca por ajuda psicológica por jovens e adolescentes teve um 
crescimento pontual em alguns países, relacionado a um período de aumento de medidas restritivas de lockdown 
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PROVA DE LITERATURA 

ou de mortes por Covid-19. 
Para os adultos, é possível entender os agravamentos pelo maior consumo de álcool. E isso não é apenas 

apontado em pesquisas. Diversos países adotaram medidas restritivas de venda de álcool para diminuir o consumo 
da população, como foi o caso da Índia e da África do Sul. 

É preciso também entender que a forma como consumimos informação hoje é um agravante: estamos 
hiperinformados. Temos acesso muito mais universalizado às notícias de tudo o que acontece no mundo, mas 
também mudamos nossa forma de consumi-las: com a internet e as redes sociais, essa avalanche de notícias – que 
muitas vezes pode vir cheia de fake news – pode acarretar um aumento do nível de estresse e da ansiedade. É 
importante selecionar os canais por onde você se informa: procure sempre por canais oficiais e confiáveis e escolha 
uma hora do dia específica para isso. Esse simples hábito pode ajudá-lo a evitar um bombardeio de informações, 
dando-lhe mais tempo para processar e lidar com tudo. 

Outra preocupação constante durante a pandemia é o aumento iminente dos casos de suicídio. No entanto, 
até agora, as pesquisas apontam que o número não cresceu em nenhuma faixa etária. Historicamente, os índices 
de suicídio tendem a crescer após o período de pandemia por causa das consequências econômicas e outros fatores 
que geralmente têm impactos muito profundos no nosso dia a dia e que parecem muito maiores quando vistos junto 
ao período de recuperação e do retorno à vida normal. Por outro lado, o aumento da oferta de ajuda e da sinalização 
da importância de cuidarmos da nossa saúde mental servem para afastar a ideação suicida. 

É preciso também atenção especial para o idoso, que foi o principal grupo de risco da Covid-19 durante 
mais de um ano. Muitos idosos durante este período viveram em isolamento e diminuíram seu convívio social. Este 
é um momento extremamente delicado para aqueles que já fazem parte de um grupo sensível à solidão, e que agora 
podem ter sido submetidos ao luto por perda de amigos próximos e familiares. 

 
(Disponível em: https://www.unimed.coop.br/viver-bem/coronavirus/depressao-na-pandemia –adaptado). 

 
6) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

 
a) O aumento de ajuda psicológica, em países como a Índia e a África do Sul, deve-se principalmente às 

medidas restritivas de lockdown. 

b) Fake news e excesso de informações são as causas do aumento de consumo de álcool por jovens e 

adolescentes. 

c) As pesquisas apontam que, apesar da preocupação com o aumento nos índices de suicídio durante a 

pandemia, tal fato não ocorreu. 

d) A falta de cuidado com a saúde mental e a ideação suicida são consequências da pandemia. 

e) Os jovens foram os mais afetados pela depressão durante a pandemia. 

 
7) O texto apresenta a seguinte afirmação: “Diversos países adotaram medidas restritivas de venda de 

álcool para diminuir o consumo da população, como foi o caso da Índia e da África do Sul”. Assinale a 
alternativa que contém o sinônimo da palavra sublinhada. 

 
a) Ilimitadas. 
b) Listadas. 
c) Abrangentes. 
d) Alternativas. 
e) Estritas. 

 

 

 
 

 
8) No que concerne ao Romance de Josué Guimarães “Os tambores silenciosos”, é CORRETO afirmar: 
 

a) A narrativa se desenvolve ao longo de oito dias, do dia primeiro ao dia oito de setembro, ou seja, do início 
ao término das comemorações da Semana da Pátria. Ansiosamente aguardada pelo prefeito, “a festa do 
dia da pátria serviria também para a legitimação do poder estadual”. 

b) Trata-se de um dos romances mais pitorescos do período da ditadura militar, pois romantiza a utilização do 
regime como mero pano de fundo e constitui-se em uma verdadeira sátira ao autoritarismo. 

c) O enredo do romance, construído com alegorias do realismo fantástico, inicia contando pequenas histórias 
privadas que, ao serem tomadas como um todo, transformam-se em verdadeiros contos de fadas. 

d) A obra foi construída de modo a criticar a sociedade brasileira e o regime militar de uma forma bastante 
incisiva. Por ser escrito num período em que esse regime ainda vigorava, não oferece respostas, mas sim 
indagações. Seu objetivo é questionar e denunciar as atrocidades do autoritarismo. 

e) Josué construiu, através da figura do prefeito, um discurso que dava sustentação e legitimidade às ações 
naturalistas da época. 
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9) Leia o texto a seguir: 
 

"Quando eu te fujo e me desvio cauto 
Da luz de fogo que te cerca, oh! bela, 

Contigo dizes, suspirando amores: 
'– Meu Deus! Que gelo, que frieza aquela!' 

Como te enganas! Meu amor é chama 
Que se alimenta no voraz segredo, 
E se te fujo é que te adoro louco... 

És bela – eu moço; tens amor – eu medo!..." 
(Casimiro de Abreu, "Amor e medo") 

 
 

Assinale o sentimento expresso nos versos de Casimiro de Abreu, no poema “Amor e Medo:  
 

a) sentimento de desencontro amoroso devido à frieza de um dos amantes;  
b) receio de declarar-se devido à oposição da sociedade;  
c) o amor existe entre os dois namorados, mas o rapaz teme que a concretização desse amor destrua o 

sentimento amoroso; 
d) trata do sentimento amoroso enquanto um paradoxo, pois se mostra indefinível e confuso;  
e) a impossibilidade de amar tem como justificativa o temor de assumir o sentimento. 

 
 
10) Acerca do conto “O pecado”, de Lima Barreto, é CORRETO afirmar: 
 
 

a) O ritmo lento do texto vai de encontro à angústia e introspecção do personagem, seu isolamento pessoal 
indica que um tempo que passa devagar, seu mundo particular independe de tudo a sua volta. 

b) A linguagem narrativa do conto é intensamente poética, apresentando várias figuras de estilo, como 
sinestesia, prosopopeia, comparações e muitas metáforas. Como acontece em outros textos de Lima 
Barreto, é comum a construção de frases inconclusas, um silêncio substancioso, algo que não foi dito por 
ter sentido em si mesmo. 

c) O momento da epifania mais marcante se dá ao final do texto. O momento de reflexão permeia a narrativa 
completamente, quando o personagem faz uma profunda constatação sobre as imperfeições dos anjos, a 
palidez morta lhe perturbava a alma. 

d) O personagem conclui que nos momentos mais inquietantes e absurdos, onde nos achamos impotentes ou 
vencidos, podemos simplesmente por um momento, emergir de outra forma, transformar os obstáculos. 

e) No conto, o personagem principal não recebe nem o primeiro nome, muito menos o sobrenome, não é 
concedido também o direito a honrar o nome de seu pai, seu avô ou bisavô. Sabemos dele pouco mais do 
que o único motivo pelo qual ele não merece subir ao céu: por ser negro. 

 
 
11) Sobre o romance “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, assinale a opção CORRETA: 
 

I. A história, estruturada em forma de diário, abarca cinco anos da vida de Carolina, que, segundo a 
narradora, suporta sua rotina de fome e violência através da escrita. 

II. A autora produz uma narrativa de grande potência, apesar dos desvios gramaticais presentes no texto. 
III. A narradora reflete sobre desigualdade social e racismo. A força do texto está no depoimento de quem 

sente essas mazelas no corpo e ainda assim se apresenta como voz vigorosa e propositiva. 
IV. O livro, relato atípico na tradição literária brasileira, nunca obteve sucesso editorial, permanecendo 

esquecido até os dias de hoje. 
 

a) As afirmações I e II estão corretas; 
b) As afirmações III e IV estão corretas; 
c) As afirmações II e III estão corretas; 
d) As afirmações I, II e III estão corretas; 
e) As afirmações I, II e IV estão corretas. 
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PROVA DE INGLÊS 

 

 
  
 
Text 1 
 

There is a famous expression in English: "Stop the world, I want to get off!" This expression refers to a 
feeling of panic, or stress, that makes a person want to stop whatever they are doing, try to relax, and become calm 
again. 'Stress' means pressure or tension. It is one of the most common causes of health problems in modern life. 
Too much stress results in physical, emotional, and mental health problems.  

There are numerous physical effects of stress. Stress can affect the heart. It can increase the pulse rate, 
make the heart miss beats, and can cause high blood pressure. Stress can affect the respiratory system. It can 
lead to asthma. It can cause a person to breathe too fast, resulting in a loss of important carbon dioxide. Stress can 
affect the stomach. It can cause stomach aches and problems digesting food. These are only a few examples of 
the wide range of illnesses and symptoms resulting from stress.  

Emotions are also easily affected by stress. People suffering from stress often feel anxious. They may have 
panic attacks. They may feel tired all the time. When people are under stress, they often overreact to little problems. 
For example, a normally gentle parent under a lot of stress at work may yell at a child for dropping a glass of juice. 
Stress can make people angry, moody, or nervous.  

Long-term stress can lead to a variety of serious mental illnesses. Depression, an extreme feeling of 
sadness and hopelessness, can be the result of continued and increasing stress. Alcoholism and other addictions 
often develop as a result of overuse of alcohol or drugs to try to relieve stress. Eating disorders, such as anorexia, 
are sometimes caused by stress and are often made worse by stress. If stress is allowed to continue, then one's 
mental health is put at risk.  

It is obvious that stress is a serious problem. It attacks the body. It affects the emotions. Untreated, it may 
eventually result in mental illness. Stress has a great influence on the health and well-being of our bodies, our 
feelings, and our minds. So, reduce stress: stop the world and rest for a while. 

 
12) According to the text 1, which of the following is not a common problem caused by stress? 

 
a) anecdotal problems 
b) physical problems 
c) mental problems 
d) emotional problems 
e) Answer not available. 

 
13) Which of the following show how stress can affect the emotions? 

 
I. it can make people feel nervous 
II. it can make people feel angry 
III. it can make people feel elated 
IV. it can cause panic attacks 
 

a) I and III. 
b) I, II and IV. 
c) II and III. 
d) III and IV 
e) Answer not available. 

 
Text 2 

Only six countries have equal rights for men and women, World Bank finds 
London (CNN) The world is moving towards legal gender equality -- but it's moving very, very slowly. 

 
Only six countries currently give women and men equal rights, a major report from the World Bank has 

found. That's an increase -- from zero -- compared to a decade ago, when the organization started measuring 
countries by how effectively they guarantee legal and economic equality between the genders. But the rate of 
progress means that, by CNN calculations, women won't achieve full equality in the areas studied by the World 
Bank until 2073. 

Belgium, Denmark, France, Latvia, Luxembourg and Sweden scored full marks of 100 in the bank's 
"Women, Business and the Law 2019" report. Of those nations, France saw the biggest improvement over the past 
decade for implementing a domestic violence law, providing criminal penalties for workplace sexual harassment 
and introducing paid parental leave. But countries in the Middle East and Sub-Saharan Africa averaged a score of 
47.37, meaning the typical nation in those regions gives women under half the legal rights of men in the areas 
measured by the group. The study aimed to "develop a better understanding of how women's employment and 
entrepreneurship are affected by legal discrimination," highlighting "how women must navigate discriminatory laws 
and regulations at every point in their careers, limiting their equality of opportunity." It did not measure social and 
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cultural factors, or how effectively laws were enforced. 
The criteria analyzed were: going places, starting a job, getting paid, getting married, having children, 

running a business, managing assets and getting a pension. Those were broken down into questions such as: "Can 
a woman travel outside her home in the same way as a man?" and "Is there legislation specifically address domestic 
violence?" Overall, the global average came in at 74.71 -- an increase of more than four and a half points compared 
to a decade ago. But the score indicates that in the average nation, women receive just three-quarters of the legal 
rights that men do. The United States scored 83.75, placing it outside the global top 50. The United Kingdom 
achieved a score of 97.5, Germany measured at 91.88, and Australia scored 96.88. "If women have equal 
opportunities to reach their full potential, the world would not only be fairer, it would be more prosperous as well," 
World Bank Group Interim President Kristalina Georgieva said. "Change is happening, but not fast enough, and 2.7 
billion women are still legally barred from having the same choice of jobs as men."  

The study is the latest to stress the economic benefits of guaranteeing legal gender equality. According to 
a separate report from the McKinsey Global Institute, released in 2015, closing the gender gap in the workforce 
could add $28 trillion to the global GDP -- nearly the size of the US and Chinese economies combined. 

Adaptado de: https://edition.cnn.com/2019/03/02/europe/worldbank-gender-equality-report-intl/index.html  
 
14) According to the text 2: 

 
a) Women are better than men, so they have to be better salaries. 
b) In six countries, women have the best salaries in the world. 
c) Women and men, in these six countries are equal, but in the Middle East they have more rights and live in 

better conditions. 
d) Of those nations, France saw the biggest improvement over the past decade for implementing a domestic 

violence law, providing criminal penalties for workplace sexual harassment and introducing paid parental 
leave. 

e) President Kristalina Georgieva said. "Change is happening, but fast enough, and 2.7 billion women are still 
legally barred from having the same choice of jobs as men." 

 
15)  According to the text 2, choose the correct answer: 

 
a) All the countries in this study are located in the Middle East. 
b) The study aimed to "develop a better understanding of how women's employment and entrepreneurship 

are affected by legal discrimination. 
c) This study also measure social and cultural factors, or how effectively laws were enforced. 
d) The global average came in at 74.71 – an decrease of more than four and a half points compared to a 

decade ago. 
e) The world is not moving towards legal gender equality. 

 

 

 

 
12) Leia a notícia a seguir retirada da seção Saúde, do jornal espanhol La voz de Galícia. 
 

CUATRO DE CADA DIEZ ESPAÑOLES TOMAN A MENUDO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS SIN LA 
SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL 

Cuatro de cada diez españoles reconoce haber tomado algún tipo de suplemento sin la supervisión de un 
profesional, según revela una encuesta realizada a más de mil personas por la Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) y publicada en la revista OCU Salud de octubre. 

El 26% de los consultados admite consumir estos productos sin la prescripción ni la supervisión de un 
médico, un farmacéutico o un nutricionista que valore los posibles efectos adversos y contraindicaciones. Además, 
el 42% de los españoles ha tomado algún tipo de suplemento en los últimos 12 meses. 

Los productos más demandados son los compuestos a base de vitaminas (85%), minerales (36%), ácidos 
grasos (35%), probióticos (34%) o algas (8%), que suman un gasto medio de 114 euros al año. Por lo general, 
estos productos se adquieren en tiendas físicas, aunque un 53% de los encuestados también los compran a través 
de Internet. 

Así pues, la principal razón que exponen los encuestados es que consumen estos productos para sentirse 
más vitales, pero también con el fin de reforzar su sistema de salud, según uno de cada seis consultados. De 
hecho, el 37% reconoce que su ingesta ha aumentado durante el coronavirus aunque, tal y como señala la OCU, 
los suplementos son innecesarios, salvo excepciones, si se sigue una dieta completa y equilibrada. 

Apesar de esto, el 29% de los consumidores preguntados han reconocido que lo hacen porque consideran 
que su ingesta no comporta riesgos, que no hay límites en la cantidad de vitaminas y minerales que pueden 
tomarse o que cualquiera puede tomarlos, sin importar su edad, su salud o su medicación. Estos resultados han 
conllevado que la OCU lance una serie de recomendaciones para evitar estas situaciones. Por ejemplo, la 
organización aconseja consultar al médico para conocer la opinión de un experto y que, en caso de mandar algún 
tipo de suplemento, sea bajo la supervisión de un profesional. 
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Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2021/10/25/cuatro-diez-espanoles-toman-menudo- 
suplementosalimenticios-supervision-profesional/00031635152662140727375.htm.  

 

Segundo o texto, é correto afirmar que 
 

a) o consumo de medicamentos teve queda durante a pandemia do Coronavírus.    
b) a OCU emitiu recomendações para evitar a automedicação e seus riscos.    
c) os espanhóis se automedicam, em sua totalidade, com medicamentos à base de algas.    
d) os preços dos remédios vendidos sem receita triplicaram nas duas últimas décadas.    
e) não há insumos suficientes para a fabricação de suplementos vitamínicos e probióticos.    

 

13) Leia o texto a seguir: 
 

MILES DE MEXICANOS VIVEN VIACRUCIS POR FALTA DE CERTIFICADO COVID 
Miles de mexicanos han tenido dificultades para obtener el documento que acredita estar inmunizado 

contra covid-19; la falta del comprobante o errores en éste han hecho que pierdan citas médicas o no puedan 
viajar al extranjero. 

Este certificado de vacunación incluye entre otros elementos un código QR y con el cual se comprueba 
formalmente el haber recibido la vacuna en México. 

Al no contar en este documento digital de la SSA (Secretaría de Salud), miles han emprendido un nuevo 
viacrucis en esta pandemia, se les ha negado hasta pases a especialidades médicas o estudios de seguimiento 
en sus clínicas familiares del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), o temen ser rechazados en sus viajes 
al extranjero, porque ya es un requisito. 

SOLERA, C. Miles de mexicanos viven viacrucis por falta de certificado covid. Excelsior Digital.  
 

En el texto, las palabras “acredita, citas médicas, vacunación, viacrucis y rechazados” se traducen 
al portugués como:  
 

a) acredita, horário médico, vacilação, via-crúcis e punidos.    
b) certifica, consulta médica, vacinação, via-crúcis e rejeitados.    
c) atesta, encontros médicos, fumigação, tormento e rejeitados.    
d) acredita, encontros médicos, vacinação, via-crúcis e relatados.    
e) atesta, consulta médica, fumigação, tormento e punidos.    

 
Texto 2 
 

Los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera – incluso a los campeones olímpicos 
 
 Se puede asumir que la salud física del atleta olímpico promedio es entre “excelente” y “espécimen”, y que 
su salud mental probablemente también esté en buena forma. Después de todo, competir a ese nivel no sólo 
requiere gran talento y acondicionamiento físico, pero también una competencia mental que solo se logra con años 
de práctica y dedicación. Sin embargo, los atletas elite también son humanos, según los expertos, e incluso ellos 
pueden sufrir problemas con su salud mental. 
 Consideremos a Simone Biles, la gimnasta estadounidense más condecorada de la historia y quizás la 
gimnasta más dominante de todos los tiempos, quien acaba de darse de baja de los Juegos Olímpicos de Verano. 
Según la cadena ESPN, ella dice que no fue una lesión física que afectó su desempeño y la forzó a abandonar el 
equipo, fue porque ella no estaba “en el lugar correcto mentalmente” para competir. 
 Biles admitió que cuando los juegos olímpicos del 2020 fueron pospuestos debido a la pandemia de la 
Covid-19, ella pensó abandonar el deporte. “Un año para el cuerpo de un gimnasta es equivalente a cinco años 
con todo el exceso de desgaste y no sabía si iba a poder hacerlo de nuevo”, dijo ella en una entrevista la semana 
pasada en el noticiero NBC Nightly News. 
 También está el nadador competitivo Michael Phelps, el medallista olímpico más condecorado de todos 
los tiempos con 23 medallas de oro, tres de plata y dos de bronce ganadas a través de cinco Juegos Olímpicos de 
Verano distintos. Phelps también ha luchado con su salud mental, revelando que ha batallado la depresión y el 
abuso del alcohol y las drogas por años e incluso ha tenido pensamientos suicidas. 
 
Disponible en: <https://baptisthealth.net/baptist-health-news/es/los-problemas-de-salud-mental-pueden-afectar-a-

cualquieraincluso-a-los-campeones-olimpicos/>. Adaptado.  
 

14)  Según el texto 2, el motivo de Simone Biles abandonar el equipo de gimnasia durante los Juegos 
Olímpicos de Verano fue(ron): 

 
a) lesión física    
b) baja en su desempeño    
c) caso de doping    
d) problemas de salud mental    
e) cuestiones con su equipo    
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15) En el tercer párrafo, en discurso relatado, Simone Biles explica que, tras el adiamiento de los Juegos 

Olímpicos de 2020, pensó abandonar el deporte debido al siguiente motivo:  
 

a) dificultades de entrenamiento    
b) grande desgaste físico    
c) pandemia de Covid-19    
d) nivel de la competición    
e) cuestiones técnicas    

 
 
 
 
 

16) Determine o valor numérico do polinômio 4 3 2p(x) x 4x 6x 4x 2017      para x 89.   

 
a) 53 213 009.     

b) 57 138 236.     

c) 61342 008.     

d) 65 612 016.     

e) 67 302100.     

 
17) Estudando 3  horas por dia durante 16  dias, Iago realizou 400  exercícios. Quanto tempo seria 

necessário para que ele realizasse 500  exercícios estudando 4  horas por dia?  

 
a) 18  dias.     b) 16  dias.      c) 20  dias.      d) 12  dias.      e) 15  dias.    

 

18) A expressão trigonométrica 
3 3sen x cos x

sen x cos x




 é equivalente a:  

 

a) 2 2sen x cos x.     

b) sen x cos x.     

c) 1 sen x cos x.      

d) 
sen x cos x

.
sen x cos x.




    

e) 
sen 2x

1.
2

     

 
19) Pretendendo oferecer cursos extras aos seus alunos fora do período de aulas, a coordenação de uma 

escola fez um levantamento do interesse dos pais por esses cursos dependendo do valor cobrado por 
eles. O resultado da pesquisa é mostrado no gráfico abaixo, em que p  e x  representam, 

respectivamente, o percentual de alunos que se matricularia em algum curso extra e o preço, em reais, 
cobrado por curso. 

 

 
 

Dentre as equações abaixo, a única que poderia representar a relação entre p  e x  descrita pelo 

gráfico é: 
 

a) 
x

p 60
6

      

b) 
2x

p 60
2000
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c) 

x

10p 60 (0,9)      

d) 1,5p 60 log (10x 1)       

e) 
x

p 60 cos
600

π 
   

 
    

 

20) A reta r  de equação 
3x 4

y
2


  e a reta s  de equação 

5x 25
y

3

 
  se intersectam no ponto A,  

conforme mostra o gráfico. 
 

 
 

Sabendo que o ponto B  é a intersecção da reta r  com o eixo das ordenadas e que o ponto C  é a 

intersecção da reta s com o eixo das abscissas, a área do triângulo ABC,  em unidades de área, é 

  

a) 9,5.       b) 11,5.      c) 13,0.      d) 16,5.      e) 19,0.     

 

21) Um reservatório de água tem formato de um cilindro circular reto de 3 m  de altura e base com 1,2 m  

de raio, seguido de um tronco de cone reto cujas bases săo círculos paralelos, de raios medindo 1,2 m  

e 0,6 m  respectivamente, e altura 1m,  como representado na figura a seguir. 

 

 
 

Nesse reservatório, há um vazamento que desperdiça 
1

3
 do seu volume por semana.  

 

Considerando a aproximação 3π   e sabendo que 31dcm 1 ,  esse vazamento é de:  

 

a) 4.320  litros.        b) 15,48  litros.     c) 15.480  litros.     d) 12.960  litros.    e) 5.160  litros. 
     

22) Se um cone reto tem altura igual a 12 cm  e seu volume é 364 cm ,π  então sua geratriz, em cm,  mede 
 

a) 20      b) 10 2      c) 4 10      d) 4 2      e) 2 10     
 

 
 
 
 

23) A figura a seguir mostra um fluido incompressível que escoa com velocidade 1v  através de um tubo 

horizontal de seção reta 1A  e atravessa, com velocidade 2v ,  um trecho estrangulado de seção reta 

2 1A A 4.   
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Nessa situação, a razão entre os módulos das velocidades 2 1v v  é 

a) 4.       b) 2.       c) 1.       d) 1 2.      e) 1 4.     

24) Nos Estados Unidos da América, a unidade de medida mais comum para a velocidade dos carros e 

motos no trânsito é a milha por hora (mph). Um carro que se encontra a uma velocidade de 50 mph  

tem uma velocidade correspondente, em m s,  de aproximadamente. Dado: 1 milha = 1,6 quilometro  

 
a) 22      b) 35      c) 80      d) 15      e) 30    

 

25) Em um local em que a aceleração gravitacional vale 210 m s ,  uma pessoa eleva um objeto de peso 

400 N  por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que suporta, no 

máximo, uma tração igual a 520 N.  

 
 

A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto durante a subida, sem que a corda se 
rompa, é  
 

a) 26,0 m s .      b) 213 m s .      c) 28,0 m s .      d) 22,0 m s .            e) 23,0 m s .     

 

26) No circuito da figura abaixo, todas as fontes de tensão são ideais e de 10 V,  e todos os resistores são 

de 4 .Ω  

 
 

Quando a chave C  for fechada, a potência, em W,  dissipada no resistor R,  será de  

 

a) 1.      b) 2.       c) 3.       d) 4.       e) 5.     
 

27) Em um recipiente termicamente isolado, 100 g  de gelo, a 20 C,   e 300 g  de água, a 65 C,  são 

misturados. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente? 

Dados: calor específico da água: 1,0 cal g K;  calor específico do gelo: 0,53 cal g K;  calor de fusão da 

água: 79,5 cal g   

 

a) 0 C      b) 13 C      c) 20 C      d) 26 C      e) 32 C     

 
28) Em férias no litoral, um estudante faz para um colega as seguintes observações: 
 

I. A luz solar consiste de uma onda eletromagnética transversal, não polarizada e policromática. 
II. A partir de um certo horário, toda a luz solar que incide sobre o mar sofre reflexão total. 
III. A brisa marítima é decorrente da diferença entre o calor específico da areia e o da água do mar. 

 
A respeito dessas observações, é correto afirmar que  
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a) todas são verdadeiras.    
b) apenas I é falsa.    
c) apenas II é falsa.    
d) apenas III é falsa.    
e) há mais de uma observação falsa.  

   

29) Duas esferas condutoras idênticas de carga q 2,0 Cμ  estão penduradas em fios não condutores de 

comprimento D 30,0 cm,  conforme apresentado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale 

90 ,θ    qual é o valor das massas das esferas? 

Dado: constante dielétrica 9 2 2k 9,0 10 N m C ;    aceleração da gravidade 2g 10,0 m s  
 

 
 a) 10 g  b) 40 g      c) 60 g      d) 80 g      e) 20 g       

 

 
 
 
 
30) O mundo ao nosso redor é composto por uma diversidade de materiais, capazes de realizar diferentes 

fenômenos para a sustentação da vida. As propriedades dos materiais, tais como estado físico (sólido, 
líquido ou gasoso), os pontos de ebulição e de fusão, entre outras, devem-se, em grande parte, ao tipo 
de ligação química que seus átomos realizam para a sua formação. Existem três tipos básicos de 
ligações químicas: a iônica, a covalente e a metálica. Analise as substâncias químicas. 

 
I. Cloreto de potássio; 
II. Brometo de hidrogênio; 
III. Gás carbônico; 
IV. Etanol; 

V. 2 5Nb O .  

 
Assinale a alternativa correta.  

 

a) Somente as substâncias químicas: II, IV e V apresentam ligações covalentes. 
b) Somente as substâncias químicas: II e V apresentam ligações covalentes. 
c) Somente as substâncias químicas: II, III e IV apresentam ligações covalentes. 
d) Somente as substâncias químicas: I e V apresentam ligações covalentes. 
e) Somente as substâncias químicas: II, III, IV e V apresentam ligações covalentes. 

 

31) Assinale, dentre as alternativas, aquela que corresponde às funções orgânicas geradas após a 
hidrólise ácida total da molécula abaixo: 

 
a) Ácido carboxílico, amina, álcool.     
b) Amina, ácido carboxílico, álcool, aldeído.     
c) Álcool, cetona, éster, éter.     
d) Amida, aldeído, cetona.     
e) Éter, amida, ácido carboxílico.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rascunho do Gabarito – Você pode anotar o seu gabarito e destacar para conferência posterior. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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32) O café é uma das bebidas mais consumidas mundialmente. Para fazer um café de forma convencional, 
adiciona-se água fervente sobre uma certa quantidade de café em pó e recolhe-se o líquido contendo 
a fração solúvel do café. Com base nos processos da cadeia produtiva do café, analise as afirmações 
a seguir.  

 
I. O processo de separação das frações solúvel e insolúvel é denominado de liquefação.  
II. Após a colheita dos frutos do café, o processo utilizado para a sua separação de folhas e galhos é 

realizado por aeração ou ventilação.  
III. A presença de compostos orgânicos aromáticos como benzeno é responsável pelo aroma 

característico dos frutos do café após a torrefação e moagem.  
IV. O líquido resultante da passagem da água fervente sobre o pó do café, seguido da adição de açúcar 

e solubilização do mesmo, gera uma solução.  
V. Um dos principais constituintes químicos do café e que compõe seu princípio ativo é um alcaloide.  

VI. Considerando-se que cerca de 1,0% (m m)  em média do fruto moído do café é constituído de 

cafeína e considerando-se que para fazer o café líquido utilizou-se 10,0 g  de pó de café, que se 

passou pelo pó 1,0 L  de água fervente e que toda a água e a cafeína passaram completamente 

para a fração solúvel que foi recolhida em um bule, a concentração de cafeína na fração solúvel 

resultante será de 0,1(m v). 

Estão corretas   
 

a) I, II e III.     b) I, III e V.     c) II, IV e VI.     d) II, IV e V.      e) III, V e VI.  

   
33) O verbete “laboratório” deriva da expressão latina labora et ora (trabalha e reza), indicando que ali se 

realiza trabalho sério e cuidadoso. Apoiando-se nessa premissa, regras rígidas de segurança devem 
ser cumpridas. Assim sendo, os experimentos que liberam vapores ou gases tóxicos devem ser 
conduzidos no equipamento conhecido como  

  

a) mufla.     b) câmara de vácuo.      c) Pipeta.      d) dessecador.              e) capela.  
 

34) O gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório através da reação do zinco com ácido sulfúrico 
diluído. Considerando o rendimento da reação igual a 75%, é correto afirmar que o volume de 

hidrogênio obtido a partir de 39,2 g  de ácido sulfúrico é igual a 

Dados: 1
CNTPH 1; S 32; O 16; V 22,4L mol .       

 

a) 3,36 L.     b) 6,72 L.     c) 4,72 L.     d) 5,36 L.     e) 7,56 L. 
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35) Indicadores são substâncias que mudam de cor na presença de íons H  e OH  livres em uma 

solução. Justamente por esta propriedade, são usados para indicar o pH, ou seja, os indicadores 
“indicam” se uma solução é ácida ou básica. Esses indicadores podem ser substâncias sintéticas 
como a fenolftaleína e o azul de bromotimol, ou substâncias que encontramos em nosso cotidiano, 
como por exemplo, o suco de repolho roxo, que apresenta uma determinada coloração em meio ácido 
e uma outra coloração em meio básico. A tabela a seguir ilustra as cores características dessas 
substâncias nos intervalos ácido e básico. 

 

INDICADOR 
COLORAÇÃO ADQUIRIDA 

MEIO ÁCIDO MEIO BÁSICO 

Fenolftaleína Incolor Róseo 

Suco de Repolho Roxo Vermelho Verde 

Azul de Bromotimol Amarelo Azul 

 
Assim, um estudante preparou três soluções aquosas concentradas de diferentes substâncias, de 
acordo com a ilustração abaixo. 

 

 
 

Após o preparo, o estudante adicionou ao recipiente A (fenolftaleína), ao B (suco de repolho roxo) e 
ao C (azul de bromotimol). Sendo assim, as cores obtidas, respectivamente, nos recipientes A, B e C, 
foram  

 

a) róseo, vermelho e amarelo.    
b) incolor, verde e amarelo.    
c) incolor, verde e azul.    
d) róseo, vermelho e azul.    
e) incolor, vermelho e azul.    

 

36) Na coluna da direita abaixo, estão listados compostos inorgânicos; na da esquerda, sua classificação. 
Associe adequadamente a coluna da esquerda à da direita. 

 

(     ) Oxiácido forte 1. Óxido de zinco 
(     ) Hidrácido fraco 2. Hidróxido de alumínio 
(     ) Base forte 3. Ácido cianídrico 
(     ) Base fraca 4. Hidróxido de potássio 
 5. Ácido sulfúrico 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
 

a) 1 – 2 – 3 – 4.        b) 1 – 3 – 5 – 2.    c) 3 – 4 – 2 – 5.    d) 5 – 2 – 4 – 1.    e) 5 – 3 – 4 – 2.   
  

 
 
 
37) Observe o diagrama abaixo que representa uma teia alimentar. 
 

 
 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes à teia alimentar. 
 

(     ) O pássaro pode ocupar tanto o segundo como o terceiro nível trófico. 
(     ) O rato e a lagarta são consumidores primários e estão no segundo nível trófico. 
(     ) Três níveis tróficos ocorrem na teia. 
(     ) A coruja é consumidora secundária e está no segundo nível trófico. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
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a) V – V – F – F.       b) F – F – V – F.        c) V – F – F – V.       d)  V – V – F – V.        e) F – V – V – V.    

38) O diagrama a seguir representa um nucleotídeo de DNA com as subunidades X, Y  e Z.  

 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA que identifica o nucleotídeo acima como sendo um monômero do 
DNA:  

 

a) X  é uma ribose.    

b) Z  é uma timina.    

c) Y  é um fosfato.    

d) X  é uma uracila.    

e) Z  é um nucleosídeo 
.    

39) Admita um ciclo de Krebs que, após a entrada de uma única molécula de acetil-CoA, ocorra 
normalmente até a etapa de produção do fumarato. Ao final da passagem dos produtos desse ciclo 
pela cadeia respiratória, a quantidade total de energia produzida, expressa em adenosinas trifosfato 
(ATP), será igual a:  
 

a) 3    b) 4       c) 9       d) 12     e) 14   
 

40) Astyanax mexicanus é uma espécie de peixe sem olhos, que vive em águas tropicais de cavernas do 
México. Heterocephalus glaber é a espécie do rato-toupeira-pelado, um mamífero roedor que também 
não tem olhos e é encontrado em tocas escavadas no solo africano. A semelhança quanto à ausência 
da visão nesses animais pode ser considerada uma adaptação aos ambientes em que eles vivem, que 
selecionaram essas características. O mecanismo evolutivo que promoveu essa semelhança é 
denominado  

 

a) irradiação adaptativa.    
b) convergência adaptativa.    
c) coevolução.    
d) evolução alopátrica.    
e) deriva gênica.    

 

41) Nos ambientes submersos, a poucos metros de profundidade, as paisagens já são decoradas ou 
mesmo completamente construídas por bancos de gramas marinhas e de macroalgas. Assim como 
as gramas marinhas, as algas formam vastas pastagens, sendo importantes fontes de alimento e 
abrigo para diversas espécies de organismos. Por exemplo, desses ambientes dependem muitos 
recursos pesqueiros tradicionais de Santa Catarina, como garoupas, lagostas e vieiras. 

LINDNER, Alberto. Vida Marinha de Santa Catarina; 2ª ed., Florianópolis: EDUFSC, p. 128 [adaptado]. 
 

Analise as proposições sobre os animais citados no texto. 
 

I. Possuem três folhetos embrionários. 
II. Pertencem ao mesmo filo. 
III. Pertencem à Classe Crustácea. 
IV. Possuem notocorda na fase embrionária. 

 

Assinale a alternativa correta.  
 

a) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa V é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

 

42) Fornecer suporte às folhas e transporte das seivas bruta e elaborada são as principais funções dos 
caules. Analise as proposições em relação à informação.  

 

I. O caule do tipo volúvel é um caule aéreo, ereto e lenhoso, a exemplo, uva, chuchu e feijão.  
II. O caule do tipo colmo é um tipo de caule lenhoso e rastejante no qual são nitidamente observadas 

as regiões de nó e interno, a exemplo, palmito e coqueiro.  
III. O caule do tipo rizoma é um caule subterrâneo com desenvolvimento perpendicular à superfície, 

a exemplo, batata inglesa, cenoura e aipim.  
IV. O caule do tipo bulbo é um caule subterrâneo, de tamanho reduzido e envolvido por folhas 
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modificadas, a exemplo, cebola e alho.  
V. O caule do tipo estipe é um caule com muitos galhos e lenhoso, a exemplo, laranjeira e coqueiro.  

 

Assinale a alternativa correta.  
 

a) Na afirmativa I a descrição do caule está correta, assim como os exemplos deste tipo de caule.    
b) Na afirmativa II a descrição do caule está correta, porém os exemplos são de outro tipo de caule.    
c) Na afirmativa III a descrição do caule está correta, assim como os exemplos deste tipo de caule.    
d) Na afirmativa V a descrição do caule está correta, porém os exemplos não são deste tipo de caule.  
e) Na afirmativa IV a descrição do caule está correta, assim como os exemplos deste tipo de caule.    

  
 

43) Um Parque Zoológico possui representantes de vertebrados nativos. Entre eles podem ser citados o 
jacaré-de-papo-amarelo, a capivara, o gavião-chimango, o puma, o cágado-de-barbichas e a ema. 
Com relação a esses animais, são feitas as seguintes afirmações. 

 

I. O jacaré-de-papo-amarelo e o cágado-de-barbichas são répteis, grupo que tem como uma das 
adaptações ao ambiente terrestre o ovo amniótico. 

II. O cágado-de-barbichas, a capivara e a ema possuem coração formado por dois átrios e dois 
ventrículos completamente separados. 

III. As excretas nitrogenadas do jacaré-de-papo-amarelo, do puma e do gavião-chimango são, 
respectivamente, a amônia, a ureia e o ácido úrico. 

 

Quais estão corretas?  
 

a) Apenas I.        b) Apenas II.    c) Apenas III.      d) Apenas II e III.    e) I, II e III.    
 

 
 

 
 

44) Há 200 anos, em setembro de 1822, foi proclamada a Independência do Brasil, até então Colônia de 
Portugal. Para comemorar o bicentenário da Independência, os órgãos ligados à Administração 
Pública podem usar a marca oficial do Bicentenário, um selo que traz o detalhe do punho de Dom 
Pedro I erguendo sua espada durante o “Grito do Ipiranga”.  

 
Sobre a Independência do Brasil é correto afirmar: 

a) a independência do Brasil se faz com ativa participação popular, praticamente impulsionada pelo povo. 

b) estimulou a criação de várias comunidades autônomas que foram legitimadas através da Constituição de 
1824. 

c) a elite agrária, defensora do liberalismo político, lutava não apenas pela emancipação política, mas 
também a implantação de uma república. 

d) o projeto vencedor contemplava a manutenção da escravidão, a separação entre Brasil e Portugal e a 
continuidade de Dom Pedro no trono. 

e) Nenhuma alternativa anterior está correta. 
 

45) A Copa do Mundo de futebol será realizada entre 20 de novembro e 18 de dezembro de 2022.  
A respeito deste assunto leia as afirmativas 
 

I. Essa será a primeira Copa do Mundo a ser realizada no Oriente Médio. 
II. O país cede da competição de 2022 será Dubai. 
III. Tradicionalmente a copa do mundo ocorre a cada 4 anos e entre os meses de junho e julho. 
IV. No ano de 2022 a copa do mundo de Futebol irá ocorrer em novembro e dezembro devido a 

pandemia de COVID-19. 
 

Assinale a alternativa em que todas as afirmações estão corretas 
 

a) I e II  b) II e III  c) I e III   d) II, III e IV  e) I, III e IV 
 

46) O território paranaense é cortado ao norte por um dos principais círculos imaginários que marcam os 
mapas da Terra, sendo esse o(a): 

 

a) Trópico de Câncer. 
b) Trópico de Capricórnio. 
c) Meridiano de Greenwich. 
d) Linha do Equador. 
e) Linha Meridional. 
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47) “A Controladoria-Geral da União (CGU) monitora cerca de 500 municípios suspeitos de cometerem 
ilegalidades no uso dos repasses feitos pelo governo federal via emendas do chamado “orçamento 
secreto”. Na prática, segundo indica a apuração da CGU, gestores estariam lançando informações 
falsas nos cadastros do Sistema Único de Saúde (SUS) para inflar os indicadores e conseguirem 
receber verbas maiores. A fraude, na maioria das vezes, envolve procedimentos de média e alta 
complexidade na saúde desses municípios”. (https://www.cnnbrasil.com.br/). Assinale a alternativa 
correta a respeito do “Orçamento secreto”. 

 

a) O orçamento secreto é o mesmo que: Emendas individuais: As emendas individuais são de autoria de 
cada deputado federal ou de senador, em que cada parlamentar pode apresentar emendas escolhendo 
para onde parte do dinheiro será redirecionado, no limite de 1,2% total ao projeto encaminhado pelo Poder 
Executivo, conforme estabelece o artigo 166, §9º da Constituição Federal, sendo que metade deste 
percentual deverá ser destinado a ações e serviços públicos de saúde. Estas emendas são impositivas, 
ou seja, o Poder Executivo é obrigado à executa-las. 

b) O “orçamento secreto” é um nome dado para as emendas de bancada, uma vez que as emendas de 
bancada não seguem as regras de publicidade e transparência dos outros tipos de emendas. 

c) O “orçamento secreto” foi criado em 2017 com a finalidade de destinar os recursos que não foram utilizados 
na gestão da presidente Dilma Rousseff, devido ao seu Impeachment. 

d) O “orçamento secreto” também é chamado de RP7 e foi criado em 2019 e são chamados assim, pois não 
seguem as regras de publicidade e transparência.  

e) O orçamento secreto é uma Emenda de Relator: A emenda de relator é uma emenda não impositiva, sendo 
realizada pelo relator responsável técnico, que pode ser um deputado ou senador, escolhido naquele 
determinado ano para produzir o parecer final sobre o orçamento anual e corrigir eventuais erros formais 
na elaboração da lei orçamentária anual, bem como redigir a versão final do projeto de lei orçamentária. 

 

48) A história do Reino Unido (ex-Império Britânico) registra o governo de três rainhas – rainha Elizabeth 
I (Isabel Tudor) / rainha Vitória / rainha Elizabeth II – em cujos governos importantes questões de 
caráter político-econômico foram estabelecidas e cujos desdobramentos influenciaram não apenas a 
própria história inglesa, como também o resto do mundo. A rainha Vitória e a rainha Elizabeth II: 
 

a) tiveram seus governos marcados pela ascensão, expansão (rainha Vitória) e declínio (rainha Elizabeth II), 
do seu império colonial, que incluiu terras nos cinco continentes. 

b) viram seus governos marcados pelo declínio do prestígio do país na política europeia. 
c) estabeleceram regras rígidas de comportamento moral e social, o que contribuiu para o atraso das artes 

plásticas e cinematográficas no país. 
d) aprofundaram os laços entre a Coroa e a Igreja Católica, impedindo o exercício de outros cultos no território 

do Reino Unido. 
e) sofreram uma redução de poder durante seus governos, em consequência da derrota do país na Primeira 

Guerra Mundial (rainha Vitória) e na Guerra do Vietnam (rainha Elizabeth II). 
 

49) “Polônia pede US$ 1,3 trilhão de reparação à Alemanha [...] A pressão da Polônia por reparações está 
aumentando as tensões diplomáticas entre Berlim e Varsóvia. (https://valor.globo.com). No dia 
primeiro de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia dando início à Segunda Guerra Mundial. 
A guerra durou 6 anos e custou a vida de mais ou menos 50 milhões de pessoas. Sobre a Segunda 
Guerra Mundial, é correto dizer que: 

 

a) a política de apaziguamento praticada pela França e pela Inglaterra ajudaram a impedir o conflito por 
vários anos.  

b) o apoio da França e da Inglaterra ao General Franco durante a Guerra Civil Espanhola irritou 
profundamente os nazistas.  

c) a conquista do espaço vital, defendido pelos nazistas em seu programa, foi o que levou à eclosão do 
conflito. 

d) o Tratado de Munique, apoiado por Churchill e pelos Franceses, não foi bem aceito pelos nazistas. 
e) Nenhuma alternativa anterior está correta. 

 
50) “A morte da jovem Mahsa Amini, 22 anos, em 13 de setembro de 2022, fez despontar uma onda de 

protestos no Irã. Até quinta-feira (22/09), ao menos 17 pessoas foram assassinadas do país durante a 
repressão aos protestos. (www.uol.com.br). A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.  

 

a) Segundo a lei do Alcorão do Irã, imposta após a revolução de 1999, as mulheres são obrigadas a cobrir 
os cabelos e usar roupas largas para disfarçar as suas curvas. 

b) A jovem foi morta em um protesto realizado contra a Lei Sharia. 
c) Mahsa Amini foi executada pela chamada 'polícia da moralidade' no Irã por se declarar homoxesual. 
d) Mahsa morreu após ser detida pela chamada patrulha de orientação.  Ela estava sob custódia da polícia 

porque usava hijab (véu usado por mulheres muçulmanas) que deixava fios dos cabelos à mostra. 
e) Ela foi presa e morta após uma revolução feminista no qual reuniu diversas mulheres na capital do Irã. 


