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LIBRAS 
 

Observe a Figura 1, abaixo, para responder às questões 01 e 02. 

 
Figura 1  

Disponível em: http://gestao3pontozero.com.br/wp-content/uploads/2015/07/mesa-bagun%C3%A7ada.jpg. 
 Acesso em: 14 out. 2021. 

 
QUESTÃO 01  
Com base na Figura 1, assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
32.  
64.  
   
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 02  
Assinale a(s) proposição(ões) correta(s) sobre a Figura 1. 
 

01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
32.  
64.  
   

RESPOSTA 
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QUESTÃO 03  
 

 
Figura 2 

Disponível em: https://www.portaltemponovo.com.br/charge-desta-semana-2-2. 
Acesso em: 14 out. 2021. 

 
Em relação à charge acima, é correto afirmar que: 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
32.  
64.  
   
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 04  
De acordo com Quadros e Karnopp, em “Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos” (2004), é 
possível fazer a incorporação de numeral a determinados sinais na Libras. Assinale a(s) 
proposição(ões) em que todos os sinais apresentam números incorporados. 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
   
RESPOSTA 
 
  

 

 

SOL 
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QUESTÃO 05 
Segundo Quadros e Karnopp, em “Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos” (2004), a ordem 
básica das palavras na frase em Libras é SVO (sujeito-verbo-objeto), mas as autoras argumentam 
que outras ordens também são possíveis nessa língua. Assinale a(s) proposição(ões) em que a 
sentença está na ordem SVO.  
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
32.  
   
RESPOSTA 
 
Observe a Figura 3 para responder às questões 06 e 07.  
 

 
Figura 3 

Disponível em: https://emc-src.eptv.com.br/dbimagens/sao_carlos_790x444_08052020153308.jpg.  
Acesso em: 14  out. 2021. 

 
QUESTÃO 06  
A Figura 3 é a capa de um vídeo produzido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com 
instruções em Libras sobre a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Com relação aos 
aspectos visuais do cartaz, é correto afirmar que:  
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
32.  
   
RESPOSTA 
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QUESTÃO 07 
Quanto ao conteúdo da Figura 3, é correto afirmar que o símbolo “acessível em Libras”: 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
   
RESPOSTA  
 
 
Assista ao Vídeo 1, “Os seis animais doutores”, para responder às questões 08 e 09. 
 
Vídeo 1.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TNQ-mdhFt9g&ab_channel=NelsonPimenta. Acesso em: 14 out. 2021. 

 
 
QUESTÃO 08  
Com relação à história narrada no Vídeo 1, é correto afirmar que: 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
32.  
64.  
   
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 09  
 
No final do Vídeo 1 é apresentada a moral da história. Sobre essa moral, é correto afirmar que: 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
   
RESPOSTA 
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QUESTÃO 10 
Quadros e Karnopp, em “Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos” (2004), afirmam que uma 
maneira possível de derivar nomes de verbos na Libras é por meio da reduplicação. Assinale a(s) 
proposição(ões) em que um dos sinais apresenta esse tipo de processo morfológico.  
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
32.  
   
RESPOSTA 
 
 
Assista ao Vídeo 2, “LIBRAS – Como prevenir o contágio pelo novo coronavírus”, para responder às 
questões 11 e 12. 
 
Vídeo 2.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Bz9O98gwvjE&feature=youtu.be. [Adaptado]. Acesso em: 14 out. 2021. 
 
QUESTÃO 11  
Quanto ao conteúdo do Vídeo 2, é correto afirmar que ele: 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
   
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 12  
Assinale a(s) proposição(ões) correta(s) quanto aos aspectos léxico-gramaticais que aparecem na 
sinalização do intérprete no Vídeo 2. 
 
01.  
02.  
04.  
08.  
16.  
   
RESPOSTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 1 
Diálogo com a comunidade 

 
Marinéia Ferreira, comunicadora e educadora popular 

 
Você sabia que, assim como o transporte, a energia elétrica e o atendimento médico no posto de 
saúde, a comunicação também é um serviço público? 

Todo cidadão e cidadã é, de alguma forma, um comunicador e pode produzir conhecimento a partir 
de suas vivências, o que é fundamental para gerar transformações sociais.  Chamada também 
de comunicação popular, a comunicação comunitária tornou-se uma maneira diferente de se 
comunicar, por ser um instrumento que busca resgatar a cidadania e participação direta da 
população. 

A comunicação comunitária vai além de informar. Ela tem como objetivo estimular moradores 
a analisar e resolver situações-problema de sua comunidade, propondo ações concretas através da 
elaboração de um projeto coordenado por seus representantes comunitários. Dessa forma, criam-se 
condições e espaços para a prática do que chamamos de protagonismo popular.  

Na comunicação popular, ninguém é detentor único do conhecimento e todo mundo tem algo a 
compartilhar através da oralidade. Essa é uma forma mais acessível de comunicar porque possibilita 
o desenvolvimento de habilidades de pessoas com pouco ou nenhum estudo, gerando, portanto, 
uma nova ideia de cultura e política. 

A população brasileira é majoritariamente negra, com aproximadamente 54% das pessoas 
autodeclaradas pretas e pardas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010). Entretanto, ainda é baixa a representatividade desse público na mídia tradicional. 
Diante dessa realidade, torna-se um desafio encontrar referências negras em telejornais, 
teledramaturgias, comerciais e as diversas formas de comunicação.  

Disponível em: https://www.politize.com.br/comunicacao-comunitaria. [Adaptado]. Acesso em: 14 out. 2021. 

 
QUESTÃO 13  
Com base na leitura do texto 1 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto 
afirmar que:  
 
01. o texto trata da comunicação comunitária e o nome da autora da publicação é Marinéia Ferreira.  
02. o texto apresenta uma pergunta retórica que pouco dialoga com a proposta do artigo.  
04. o objetivo da comunicação popular não é apenas informar, mas incentivar a análise e a resolução 

de problemas da comunidade. 
08. a comunicação comunitária deve ter um autor proficiente, que se responsabilize pela revisão e 

correção de todas as notícias. 
16. a comunicação popular contribui para a formação de pessoas com muita instrução, incentivando 

o desenvolvimento de novas habilidades.  
32. a comunicação comunitária incentiva a participação, o compartilhamento e o exercício do 

protagonismo popular.  
   
RESPOSTA 
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QUESTÃO 14  
Considere o trecho a seguir, extraído do texto 1.  
“A população brasileira é majoritariamente negra, com aproximadamente 54% das pessoas 
autodeclaradas pretas e pardas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2010). Entretanto, ainda é baixa a representatividade desse público na mídia tradicional. Diante dessa 
realidade, torna-se um desafio encontrar referências negras em telejornais, teledramaturgias, 
comerciais e as diversas formas de comunicação.”  
Em relação ao trecho e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que:  
 
01. há uma informação estatística usada como argumento.  
02. a parcela da população brasileira que se declara preta e parda é pequena.   
04. em “Diante dessa realidade”, o termo sublinhado faz menção à população brasileira de uma 

forma geral.  
08. o termo “Entretanto” pode ser substituído por “Logo” sem prejuízo de sentido.  
16. o termo “representatividade” significa a expressão de interesses de um grupo específico.  
32. as referências raciais da mídia tradicional não refletem a demografia brasileira.  
64. telejornais, teledramaturgias e comerciais são exemplos de forte representatividade de pessoas 

pardas e pretas no Brasil.  
   
RESPOSTA 
 
 

 
Texto 2 

 
Rádio Yandê 

 

 
 
Yandê é a nossa rádio, feita por pessoas indígenas. A Yandê iniciou seu streaming no dia 11 de 
novembro de 2013. A Rádio Yandê é educativa, cidadã e cultural. Temos como objetivo a difusão da 
cultura indígena através da ótica tradicional, agregando tecnologia e internet. Buscamos construir 
uma comunicação colaborativa mais forte entre correspondentes indígenas, além de desconstruir 
preconceitos. Um exemplo da nossa programação é Papo na Rede, um programa com protagonistas 
indígenas sobre como são suas vidas. 
 

Disponível em: https://radioyande.com. [Adaptado].  
Acesso em: 14 out. 2021. 
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QUESTÃO 15  
Com base na leitura do texto 2 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto 
afirmar que:  
 
01. o texto apresenta resultados científicos de pesquisa sobre os meios de comunicação usados no 

Brasil.  
02. o texto aborda um exemplo de uso educacional e cultural da tecnologia.  
04. a tecnologia dificulta a difusão dos saberes tradicionais indígenas. 
08. na construção “Yandê é a nossa rádio, feita por pessoas indígenas”, há um apagamento do 

protagonismo indígena.  
16. a rádio visa substituir os saberes indígenas pelo uso da tecnologia e da internet.  
32. a expressão “Envie sua pauta” demonstra que a rádio aceita sugestões de pautas enviadas por 

e-mail.  
   
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 16  
Com base na leitura dos textos 1 e 2 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é 
correto afirmar que:  
 
01. os textos abordam o papel das universidades na construção de uma comunicação colaborativa. 
02. ambos os textos abordam a importância da comunicação, seja para resolver problemas locais 

(texto 1), seja para desconstruir preconceitos (texto 2).  
04. enquanto o texto 1 aborda o papel da vivência na construção de conhecimentos, o texto 2 enfoca 

os conhecimentos tradicionais indígenas. 
08. a participação das pessoas importa, a exemplo do protagonismo popular (texto 1) e do Papo na 

Rede (texto 2).  
16. a comunicação comunitária é pautada no texto escrito, por isso a rádio Yandê não pode ser vista 

como um exemplo de comunicação popular.  
32. A comunicação popular (texto 1) e a comunicação colaborativa (texto 2) impedem uma formação 

cidadã e colaborativa.  
   
RESPOSTA 
 
 

Texto 3 
 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/touchnntalk. Acesso em: 14 out. 2021. 
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QUESTÃO 17  
Com base no texto 3 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. a tirinha tematiza o caráter confidencial do trabalho do intérprete.  
02. no quarto quadrinho, o menino afirma a facilidade do teste de matemática. 
04. no segundo quadrinho, o menino demonstra desinteresse sobre o dia de trabalho de sua mãe.  
08. o uso do termo “SEMPRE” em caixa-alta no segundo quadrinho reforça que a mesma resposta é 

continuamente usada pela mãe.  
16. no terceiro quadrinho, a mãe usa língua de sinais para perguntar ao filho sobre o teste de 

matemática.  
32. as personagens fazem uso mesclado de língua de sinais e da língua portuguesa como formas de 

comunicação e de interação.  
   
RESPOSTA 
  

Texto 4 
 

Jornal comunitário 
 

O jornal “O Cidadão” é um projeto da ONG Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm). 
Foi criado em 1999, como um instrumento de comunicação comunitária para todas as 16 favelas 
que formam o Conjunto de Favelas da Maré, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nele 
existem aproximadamente 140 mil moradores espalhados pelas 17 favelas, isso segundo o Censo 
Maré 2010. Sendo considerado o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, sua extensão é de 
800 mil metros quadrados. Cada uma de suas comunidades tem suas particularidades culturais, 
arquitetônicas, musicais, entre diversas outras características. 
Uma das suas principais atuações é o fortalecimento da identidade local. O termo “mareense” foi 
inventado pelo jornal para fazer com que os moradores se afirmassem como parte da favela. Temas 
locais são abordados e, em sua grande maioria, os personagens envolvidos nas histórias contadas 
são os próprios moradores da Maré.  
Em 2010, o jornal ampliou seu foco. Além da identidade e cultura local, a defesa e a garantia dos 
direitos humanos também passaram a fazer parte da linha editorial. Ao longo dos 20 anos de 
atuação, já são mais de 60 publicações. Editoriais como Saúde, Educação, Segurança, Cidadania, 
Esporte, Musical, Perfil, Cultura, Memórias da Maré, Dicas da Vovó, Comunicação, Entrevista, entre 
outras, são espaços que discutem os temas mais importantes da edição. Todas as matérias de capa 
são reportagens reflexivas, escritas a partir de pesquisas e entrevistas com especialistas e 
moradores. 

Disponível em: https://jornalocidadao.net/sobre. [Adaptado]. Acesso em: 14 out. 2021. 
 
QUESTÃO 18  
Com base na leitura do texto 4 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto 
afirmar que:  
 
01. se trata de uma crônica que retrata o cotidiano e a vida de uma cidade.  
02. o texto aborda um exemplo de comunicação comunitária, que é o jornal “O Cidadão”.  
04. o jornal comunitário da Maré é escrito por especialistas que integram as principais mídias do Rio 

de Janeiro.  
08. o jornal do Conjunto da Maré tem como finalidade compartilhar conhecimentos científicos e 

acadêmicos sobre a qualidade de vida no Rio de Janeiro.  
16. o Conjunto de Favelas da Maré recobre um agrupamento de favelas, totalizando em torno de 140 

mil habitantes, na cidade o Rio de Janeiro.  
32. as comunidades que integram o conjunto da Maré carregam histórias próprias, com 

singularidades artísticas e culturais que são retratadas pelo “O Cidadão”.  
64. o jornal “O Cidadão” é recheado de histórias ficcionais criadas por seus autores.  
   
RESPOSTA 
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QUESTÃO 19 
Considere os trechos a seguir, extraídos do texto 4, e a variedade padrão da língua escrita.  
 

I. Nele existem aproximadamente 140 mil moradores espalhados pelas 17 favelas, isso segundo o 
Censo Maré 2010.   

II. Uma das suas principais atuações é o fortalecimento da identidade local. 
III. Em 2010, o jornal ampliou seu foco. Além da identidade e cultura local, a defesa e a garantia dos 

direitos humanos também passaram a fazer parte da linha editorial. 
 

Em relação aos trechos, é correto afirmar que:  
 

01. o termo “Nele” faz referência ao Conjunto de Favelas da Maré.  
02. o trecho I pode ser reescrito da seguinte maneira, sem prejuízo à variedade padrão do 

português: “Segundo o Censo Maré 2010 existe 140 mil moradores distribuídos pelas 17 favelas 
do Conjunto de Favelas da Maré”.  

04. em II, o termo “suas” faz referência ao Censo Maré 2010.   
08. o trecho II pode ser reescrito da seguinte maneira, sem prejuízo à variedade padrão do 

português: “Uma de suas principais atuações é fortalecer a identidade local”.   
16. em III, o termo “ampliou” pode ser substituído por “expandiu”.  
32. em III, o sujeito do verbo “passaram” é “direitos humanos”.  
   
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 20 
Com base na leitura dos textos 1, 2 e 4 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é 
correto afirmar que:  
 
01. o texto 1 aborda a comunicação comunitária em um sentido amplo, o texto 2 enfoca o papel da 

rádio e o texto 4 focaliza o jornal.  
02. apenas o texto 4 aborda o sentido de cidadania, diferentemente dos outros textos, que priorizam 

aspectos estéticos e literários.  
04. a ideia de protagonismo popular perpassa os três textos, sinalizando a importância das vozes 

locais.  
08. todos os textos utilizam argumentos baseados em censos do IBGE.  
16. os três textos tematizam ações em prol do compartilhamento de informações representativas de 

percursos comunitários e/ou culturais. 
32. os três textos abordam o tema das fake news.  
   
RESPOSTA 
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MATEMÁTICA 
 

FORMULÁRIO 
 

 
 

30° 45° 60° 

sen 
2
1  

2
2  

2
3  

cos 
2
3  

2
2  

2
1  

tg 
3
3  1 3  

 

𝐴𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
1
2
∙ |𝐷|, sendo 𝐷 = �

𝑥1 𝑦1 1
𝑥2 𝑦2 1
𝑥3 𝑦3 1

� 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ 

sen2𝑥 + cos2𝑥 = 1 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑒 =
𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ

3
 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑟 𝑉𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟3

3
 

𝑆𝑛 =
(𝑎1 + 𝑎𝑛) ∙ 𝑛

2
 (𝑦 – 𝑦0)  =  𝑚(𝑥 – 𝑥0) 

𝑇𝑝+1 = �
𝑛
𝑝
� ∙ 𝑥𝑛−𝑝 ∙ 𝑎𝑝 𝑑𝐴,𝐵 = �(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2   

𝑃𝑛 = 𝑛! 𝑑𝑃,𝑟 =
|𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐|

√𝑎2 + 𝑏2
 

𝐴𝑛
𝑝 =

𝑛!
(𝑛 − 𝑝)!

 (ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎)2 = (𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜1)2 + (𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜2)2 

𝑃 𝑛
𝛼,𝛽 =

𝑛!
𝛼! ∙ 𝛽!

 tg𝑥 =
sen𝑥
cos𝑥

   (cos𝑥 ≠ 0) 

𝐶 𝑛
𝑝 =

𝑛!
𝑝! ∙ (𝑛 − 𝑝)!

 cotg𝑥 =
cos𝑥
sen𝑥

   (sen𝑥 ≠ 0) 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 sec𝑥 =
1

cos𝑥
   (cos𝑥 ≠ 0) 

𝐴𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑟2 cossec𝑥 =
1

sen𝑥
   (sen𝑥 ≠ 0) 

𝐴𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
𝑏 ∙ ℎ

2
 cos(𝑎 + 𝑏) = cos𝑎 ∙ cos𝑏 − sen𝑎 ∙ sen𝑏 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠�̂� sen(𝑎 + 𝑏) = sen𝑎∙ cos𝑏 + sen𝑏 ∙ cos𝑎 
𝑎

𝑠𝑒𝑛�̂�
=

𝑏
𝑠𝑒𝑛𝐵�

=
𝑐

𝑠𝑒𝑛�̂�
= 2𝑅 (𝑥 − 𝑥0)2 = ±4𝑝(𝑦 − 𝑦0) 

𝑡𝑔(2𝜃) =
2𝑡𝑔𝜃

1 − 𝑡𝑔2𝜃
 (𝑦 − 𝑦0)2 = ±4𝑝(𝑥 − 𝑥0) 
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Para as questões de proposições múltiplas da prova de Matemática, some os números 
associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão-resposta. 
 
QUESTÃO 21 
 
01. O conjunto dos pontos (𝑥,𝑦) ∈ ℝ2 que satisfazem a equação |𝑥| + |𝑦| = 1 é um quadrado. 
02. Um laboratório de análises clínicas leva seis dias para analisar 1.600 amostras de sangue com 

oito técnicos trabalhando durante oito horas por dia. Em função dos desdobramentos da 
pandemia de covid-19, apenas seis técnicos estão trabalhando com a mesma produtividade e 
jornada de trabalho. Nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias para 
analisar 3.000 amostras de sangue.  

04. Se 𝐴 = 3+√3
3√3+2

− 3−√3
3√3−2 

, então 𝐴 > 11
46

 .  

08. Numa região do estado foi registrado um aumento de 20% no número de casos de sarampo no 
primeiro semestre de 2019. Já no segundo semestre do mesmo ano, houve uma redução de 
20%. Logo, não houve variação no número de casos de sarampo em 2019. 

16. A comissão da gincana de uma escola entregou a Maria 63 lápis, 18 borrachas e 36 canetas e 
informou que a aluna deveria montar vários kits iguais, com o maior número possível de 
objetos. Todos os kits devem ter o mesmo número de lápis, canetas e borrachas. Se Maria 
atender às exigências da comissão, então cada kit será composto de 13 objetos. 

32. Se 𝑧 = √3 + 𝑖, então 𝑧7 = −64�√3 + 𝑖�. 
64. Para quaisquer 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈ ℝ valem as propriedades do cancelamento da adição e multiplicação, 

ou seja, se 𝑥 + 𝑧 = 𝑦 + 𝑧, então 𝑥 = 𝑦, e, se 𝑥 ∙ 𝑧 = 𝑦 ∙ 𝑧, então 𝑥 = 𝑦. 
 
RESPOSTA 

 
 
QUESTÃO 22 
 
01. Sejam 𝑓 e 𝑔 funções cujos domínios são, respectivamente, D(𝑓) e D(𝑔). Se 𝑓 e 𝑔 são tais que 

𝐷(𝑓) = 𝐷(𝑔) e 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) para todo 𝑥 ∈ 𝐷(𝑓), então 𝑓 e 𝑔 são iguais. 

02. Se 𝑓 é a função definida por 𝑓(𝑥) = � 1, 𝑠𝑒 𝑥 ∈ ℚ
0, 𝑠𝑒 𝑥 ∈ ℝ − ℚ, então 𝑓 não é par nem ímpar. 

04. Se 𝑓:ℝ → [𝑎, +∞[ definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 9 é uma função sobrejetora, então 𝑎 é 5. 
08. Se 𝑓 é a função afim decrescente tal que 𝑓(1) = 1 e (𝑓 ∘ 𝑓)(0) = −3, então 𝑓(−10) é um 

número primo. 
16. O nível de potência sonora (𝑁) é uma medida da carga de energia de uma fonte e é definido 

por 𝑁 = 10. 𝑙𝑜𝑔(1012 ∙ 𝑊), sendo 𝑊 a potência sonora da fonte (em watts) e 𝑁 expressa em 
decibéis (dB). Se a potência sonora de um alto-falante for multiplicada por 10, então o 
aumento do nível de potência será de 10 dB. 

32. Se 𝑥
2+5𝑥+1
𝑥+2

> 5, então existe 𝑥 ∈ ℤ− que satisfaz a inequação. 
 

64. Considere as funções reais 𝑓(𝑥) = |𝑥 − 2| e 𝑔(𝑥) = �
𝑥 + 2, 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 3
5, 𝑠𝑒 3 < 𝑥 ≤ 4
9 − 𝑥, 𝑠𝑒 𝑥 > 4

. O contorno da região 

plana delimitada pelos gráficos das funções 𝑓 e 𝑔 é um polígono convexo cuja soma dos 
ângulos internos é 540°. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 23 
 
01. Uma matriz quadrada de ordem 𝑛 que satisfaz a propriedade 𝐴 ∙ 𝐴𝑇 = 𝐴𝑇 ∙ 𝐴 = 𝐼𝑛, sendo 𝐼𝑛 a 

matriz identidade de ordem 𝑛, é chamada “ortogonal”. Se 𝐵 é uma matriz ortogonal, então 
det(𝐵) = ±1. 

02. Odete comprou dois copos e três canecas por R$ 136,00. As canecas tiveram o mesmo preço, 
e um dos copos custou o mesmo que duas canecas. O outro copo custou um terço do valor de 
cada caneca. Entre as peças que Odete comprou, a mais em conta custa menos que R$ 10,00. 

 

04. Se �
𝑥 − 2𝑦 − 𝑧 = 𝑎

−𝑥 + 4𝑦 + 2𝑧 = 𝑏
3𝑥 + 3𝑦 + 5𝑧 = 𝑐

, então o sistema tem solução para quaisquer valores 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ. 

 

08. Se 𝐴−1 = �
1 2 4
−1 2 3
0 −1 −2

� é a matriz inversa de 𝐴, então det(5𝐴) = 125. 

16. Sejam 𝐴,𝐵 𝑒 𝐶 matrizes quadradas. Se 𝐴 ∙ 𝐵 = 𝐴 ∙ 𝐶, então 𝐵 = 𝐶. 
32. Uma matriz quadrada é chamada “simétrica” quando 𝐴 = 𝐴𝑇  . Se 𝐴,𝐵 𝑒 𝐴 ∙ 𝐵 são matrizes 

simétricas, então o produto de 𝐴 por 𝐵 é comutativo. 

64. Se 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)3×3 tal que  𝑎𝑖𝑗 = �
0, 𝑠𝑒 𝑖 > 𝑗
2, 𝑠𝑒 𝑖 ≤ 𝑗 , então det(𝐴 ∙ 𝐴−1) = 6. 

 
RESPOSTA 
 
 
 
QUESTÃO 24 
 
01. Sejam 𝐷(𝑓) o domínio da função 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔(2𝑥) e 𝐴 = 𝐷(𝑓) ∩ ]0,2𝜋[ . Se 𝑔:𝐴 → ℝ é definida 

por 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥), então o gráfico da função 𝑔 intercepta o eixo 𝑥 em um único ponto. 
02. Se 𝑥 ∈ ℝ e satisfaz a equação 𝑥 − 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔1000 = 0, então 𝑠𝑒𝑛(𝑥) é um número positivo. 
04. Se 𝑠𝑒𝑛𝛼 = −1

5
 e 𝑐𝑜𝑠𝛼 = −2√6

5
, então o arco de medida 2𝛼 pertence ao primeiro quadrante. 

08. Na figura abaixo, a reta 𝑡 é tangente à circunferência trigonométrica no ponto 𝑃.  
 

 
Se a abscissa do ponto 𝑄 é 5

2
, então 𝑡𝑔𝛼 = √21

2
 . 

16. Se em determinada praia a altura ℎ da maré, medida em metros, é descrita pela função 
ℎ(𝑡) = 3 + 1

2
𝑐𝑜𝑠 �𝜋

3
𝑡� para 0 ≤ 𝑡 ≤ 24, sendo 𝑡 o tempo expresso em horas, então, em um 

período de 24 horas, ocorrerão quatro marés baixas com altura de 2,5 m. 
32. Se a equação 𝑠𝑒𝑛𝑥 = 3𝑦−5

7
 é satisfeita para 𝑎 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏, então 𝑎 + 𝑏 > 0. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 25 
 

01. Se o ponto 𝐴(3,4) pertence à reta 𝑟 de equação 2𝑘𝑥 + (𝑘 − 3)𝑦 + 2 = 0 e 𝑠 é uma reta 
perpendicular a 𝑟, então o coeficiente angular de 𝑠 é −1. 

02. A área da região delimitada pelas retas 𝑥 − 𝑦 − 2 = 0, 𝑥 − 3𝑦 − 2 = 0 e 𝑥 = 6 é 16
5

 unidades de 
área. 

04. Se a reta 𝑟 de equação 3𝑥 + 4𝑦 + 5𝑘 = 0 é externa à circunferência de equação 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 +
8𝑦 − 11 = 0, então 𝑘 assume apenas valores negativos.  

08. A excentricidade da hipérbole de equação 3𝑥2 − 4𝑦2 = 12 é um número irracional. 
16. A figura abaixo mostra, em um plano cartesiano, as localizações de três comunidades, 𝐴,𝐵 e 𝐶, 

de um município. 

 
Em função da covid-19, a prefeitura desse município resolveu construir um hospital de 
campanha para atender as comunidades. Se o hospital for construído em um ponto (𝑎, 𝑏) 
equidistante das comunidades e se cada unidade do plano cartesiano corresponde a 1 km, 
então o hospital será construído a 2,5 km das comunidades. 

32. Se (𝑎, 𝑏) representa o vértice da parábola de equação 2𝑥 = 𝑦2 + 6𝑦 − 1, então |𝑎 + 4𝑏| é um 
divisor de 68. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 26 
Considere o gráfico abaixo, da função polinomial P de grau três, com coeficientes reais, para julgar 
os itens a seguir.  

 
01. Uma das raízes do polinômio é 4. 

02.  O ponto �1, 8
3
� pertence ao gráfico de 𝑃. 

04.  O quociente da divisão de 𝑃 por 5
6
𝑥2 − 25

6
𝑥 + 5 é 

4
5

(𝑥 + 1). 

08.  O polinômio 𝑃 assume valor 2 para, exatamente, 
três valores de 𝑥. 

16.  Os gráficos de 𝑥
3

+ 𝑦
4

= 1 e 𝑃 se interceptam 
somente em dois pontos. 

 
RESPOSTA  
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QUESTÃO 27 
01. Para armazenar leite, é utilizada uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrada 

cujas dimensões internas são 𝑥, 𝑥 e ℎ, dadas em centímetros. Se a embalagem deve comportar 
pelo menos um litro de leite e 𝑥 = 7, então sua altura pode medir o triplo de x.  

02. Foi solicitada a confecção de calendários no formato de prisma reto de base triangular. A 
figura a seguir indica a planificação do prisma que constitui esse material.  

 
Se a base desse prisma é um triângulo equilátero de perímetro 27 cm e seu volume é 
153 cm3, então o comprimento 𝑚 é maior do que 8 cm. 

04. Uma empresa que comercializa batata frita deve adquirir embalagens cilíndricas para 
armazenar e comercializar seus produtos. Nesse caso, foram oferecidas duas opções de 
embalagem ao mesmo custo, as quais têm suas medidas de altura e diâmetro indicadas, em 
centímetros, na ilustração a seguir: 

 
Como se deseja escolher a embalagem de menor volume, então a empresa deve optar pela 
embalagem do tipo B. 

08. Para confeccionar caixas de chocolates, foi utilizada como modelo uma pirâmide regular de 
base hexagonal. O perímetro do hexágono da base mede 36 cm e a altura da pirâmide, 
30 cm. No entanto, pelo plano 𝜋, uma secção transversal foi feita a 10 cm do vértice da 
pirâmide, originando a embalagem com formato de tronco de pirâmide ilustrada a seguir.   

 
Nessas condições, a área da menor base desse tronco é de 6√3 cm2. 

16. Para construir embalagens de casquinhas de sorvetes, foi utilizado um molde no formato de 
setor circular de raio 9 cm e ângulo central 𝛼, 
o qual gera um cone onde a casquinha de 
sorvete se encaixa, conforme a ilustração ao 
lado. 

 

Se 𝛼 = 120°, então a altura ℎ da 
embalagem mede 3√6 cm. 

 
RESPOSTA  
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QUESTÃO 28 
 
01. Para acessar a garagem subterrânea de um shopping, é necessário sair do ponto A e chegar 

ao ponto B, conforme indica a figura a seguir. 
 

 
Se a garagem fica situada no ponto B, na linha do horizonte, então a profundidade 𝑝 é maior 
do que 60 m.   

02. O apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de 20 cm de raio tem 
medida menor do que 18 cm. 

04. Se as medidas de um triângulo retângulo formam a progressão aritmética decrescente 
(2𝑥 − 5, 𝑥 + 2, 𝑥 − 1), então a área desse triângulo é igual a 54 cm2. 

08.  Numa pizzaria, a pizza gigante tem diâmetro de 45 cm e a pizza família, de 40 cm. Se os 
valores das pizzas são, respectivamente, R$ 64,50 e R$ 59,99, então a pizza família é mais 
em conta.  

16.  Duas retas paralelas no plano não possuem ponto comum.  
32. Se um quadrado está inscrito num círculo de área 32 cm2, então sua área representa mais de 

65% da área do círculo.  
64. Numa prova de salto em altura, três atletas disputam o pódio. Cada um deles realizou quatro 

saltos. Os resultados foram os seguintes:  
 

 Atleta A Atleta B Atleta C 
Salto 1 131 cm 143 cm 145 cm 
Salto 2 155 cm 151 cm 152 cm 
Salto 3 148 cm 146 cm 150 cm 
Salto 4 161 cm 160 cm 151 cm 

 
Se a pontuação foi dada pela média aritmética das marcas obtidas nos três maiores saltos, 
então o vencedor da prova foi o atleta A. 

 
RESPOSTA  
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QUESTÃO 29 
 

01. Devido ao grande volume de trabalho ocasionado pela pandemia de covid-19, o grupo gestor 
de um hospital precisou reorganizar toda a escala de trabalho. Foram contratados novos 
profissionais de enfermagem, de modo que a equipe passou a ter 40 integrantes, 30 dos 
quais eram mulheres e os demais, homens. Ocorre que, nessa equipe, apenas 60% das 
mulheres e 30% dos homens tinham experiência profissional. Foi decidido que o atendimento 
à comunidade seria realizado por equipes de dois enfermeiros, um homem e uma mulher, e 
que obrigatoriamente apenas um deles deveria ter experiência profissional. Nessas 
condições, o número total de grupos de trabalho distintos que podem ser formados é 162. 

02. Se um dos termos do desenvolvimento de �𝑥2 + 1
𝑥2
�
8

 é 2𝑘 ∙ 𝑥5, com 𝑘 ∈ ℕ,  então 𝑘 > 4. 

04. A família de Amanda irá viajar no feriadão e todos irão no carro do vovô. Trata-se de uma 
van com sete lugares, conforme ilustra a imagem a seguir.   
 

 
Disponível em: https://www.noticiasautomotivas.com.br/top-10-os-carros-mais-baratos-do-brasil-com-sete-lugares. Acesso em: 20 out. 2021. 

 

O vovô e a vovó irão nos bancos da frente, e o vovô irá dirigindo. Amanda e seus dois irmãos 
irão juntos nos assentos intermediários, enquanto o pai e a mãe de Amanda sentarão nos 
bancos de trás. Nessas condições, existem 12 formas distintas para a família se distribuir 
dentro do carro. 

08. O número de anagramas da palavra ESCOLA que têm as vogais juntas é 72. 
16. Em 2020, a TV brasileira completou 70 anos de história. Em um famoso programa de TV, os 

participantes giravam piões de seis faces cada um. Cada face é numerada com um dos 
elementos do conjunto {1,2,3,4,5,6}, sendo equiprovável a ocorrência de qualquer um desses 
algarismos. 

 
Disponível em: https://portalt5.com.br/noticias/single/nid/estande-do-sbt-games-faz-sucesso-na-estreia-da-bgs. 

Acesso em: 20 out. 2021. 

Ao girar os três piões simultaneamente e inteiramente ao acaso, a probabilidade de obter um 
número de três algarismos iguais é maior do que 2%. 

 
RESPOSTA  
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QUESTÃO 30 
 
A contaminação ocasionada pela pandemia de covid-19, em cada localidade, variou em função de 
diversos fatores. Em regiões urbanas de grande movimentação, a propagação do vírus foi abrupta, e 
o número de infectados foi absurdamente alto. Em contrapartida, em localidades mais reservadas, 
menos povoadas e com pouca movimentação, a contaminação foi mais branda. Um estudo fictício 
foi realizado em dois municípios rurais vizinhos, e foram criados modelos preditivos para o número 
de infectados em cada região. No município A, o número de infectados aumentava a cada dez dias, 
de modo que a propagação se deu conforme a progressão geométrica (6, 12, 24, 48, … ), 
representada no gráfico a seguir. 
 

 

Já o município B teve sua propagação estimada conforme a função 𝑁(𝑡) = 3
2
∙ (4) �

𝑡−8
3𝑘 �

, (𝑘 ∈ ℕ), em 
que 𝑁 indica o número de contaminados em 𝑡 dias (𝑡 ≥ 0). Determine o número de infectados no 
município B no vigésimo sexto dia, sabendo que no vigésimo dia ambos os municípios tinham o 
mesmo número de infectados. Passe o resultado para o cartão-resposta. 
 
RESPOSTA  
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BIOLOGIA 
QUESTÃO 31 
Observe abaixo um esquema comparativo entre os eventos intestinais nas situações de tolerância e 
de intolerância à lactose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://universoracionalista.org/a-evolucao-da-tolerancia-a-lactose. [Adaptado]. 
Acesso em: 7 out. 2021. 

 

Sobre os assuntos relacionados ao esquema acima, é correto afirmar que:  
 
01. a glicose e a galactose são monossacarídeos permeáveis à membrana plasmática das células 

epiteliais do intestino delgado. 
02. a lactase é uma proteína de transporte da lactose e está presente na membrana plasmática das 

células musculares do intestino. 
04. a intolerância à lactose é um exemplo típico de alergia às proteínas do leite. 
08. a intolerância à lactose consiste em um erro metabólico decorrente de uma deficiência 

enzimática. 
16. aqueles que têm intolerância à lactose podem adotar, como formas de prevenção aos sintomas 

(diarreia, inchaço, flatulência e dores abdominais), a eliminação de produtos com lactose da dieta 
ou a administração via oral de lactase antes de consumir produtos com lactose. 

32. os produtos derivados do leite sem lactose são produzidos com leite extraído de vacas 
transgênicas. 

64. um dos possíveis efeitos da fermentação bacteriana naqueles com intolerância à lactose é o 
aumento dos movimentos peristálticos no intestino grosso. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 32 
Existem doenças raras que são devidas a mutações no DNA das mitocôndrias. Na doença de Luft, a 
oxidação fosforilativa está parcialmente desacoplada, e há aumento da quantidade de mitocôndrias 
no tecido muscular esquelético e do metabolismo basal. Essa condição pode simular o 
hipertireoidismo. 

“Tanto homens como mulheres podem apresentar doenças por defeito no DNA mitocondrial, mas 
somente as mulheres transmitem para os descendentes. A herança mitocondrial apresenta outras 
particularidades, como: cada mitocôndria tem diversas cópias do seu DNA que podem ter 
apresentado diferentes mutações, não sendo todas iguais. Nas divisões celulares durante o 
desenvolvimento embrionário, a distribuição das mitocôndrias se faz de modo irregular entre as 
células. Por isso, doenças mitocondriais só aparecem quando determinado tecido ou órgão 
apresenta preponderância de mitocôndrias com DNA defeituoso. Isso acontece ao acaso e explica a 
grande variabilidade na gravidade dos sintomas apresentados pelos membros de uma família que 
apresenta a mesma mutação no DNA mitocondrial.” 
 
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2012. p. 79. [Adaptado]. 
 
Com base nas informações contidas no texto e sobre assuntos correlatos, é correto afirmar que: 
 
01. a probabilidade de uma mulher com uma doença por defeito no DNA mitocondrial ter um 

descendente afetado é incerta.   
02. a oxidação fosforilativa ocorre nas cristas mitocondriais; já a glicólise e o ciclo de Krebs 

ocorrem na matriz mitocondrial. 
04. o hipertireoidismo é resultante do excesso de produção de hormônios da glândula tireoide 

devido à mutação do DNA mitocondrial observada em pacientes com a doença de Luft. 
08. o DNA mitocondrial tem forma linear, e a sua herança está de acordo com as Leis de Mendel. 
16. o gás oxigênio participa da oxidação fosforilativa como aceptor final de elétrons. 
 
RESPOSTA 
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Texto-base para responder às questões 33 e 34 
 

A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva causada por um defeito numa proteína de 
canal que normalmente transporta íons de cloro, apresentando uma ampla expressão fenotípica, 
conforme se vê no esquema abaixo. A confirmação do diagnóstico por meio de exames moleculares 
é dificultada devido à existência de mais de mil mutações no gene CFTR (localizado no cromossomo 
7, com 27 éxons responsáveis pela expressão da proteína funcional e com 1.480 aminoácidos). 
Normalmente, os testes de mutação partem da investigação de mutações comuns (ou seja, mais 
frequentes), dispondo-se de vários kits comerciais. Por não existir uma cobertura total das mutações 
nesses kits, os testes comerciais podem obter resultados falsos-negativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudo de caso: 
Um diagnóstico clínico de fibrose cística foi sugerido para Ana Vitória, filha de pais sem essa doença e 
sem histórico familiar. O DNA de Ana Vitória foi investigado inicialmente por meio de um kit comercial. O 
resultado mostrou que a menina tinha uma deleção no éxon 10 do cromossomo de origem paterna 
[p.F508del: significa deleção do aminoácido fenilalanina (F) na posição 508 da proteína (p)]. Esse teste 
revelou que Ana Vitória era heterozigota. Porém, após uma análise adicional foi detectada outra mutação, 
localizada no éxon 3 do cromossomo de origem materna [c.368G>A: significa que, no nucleotídeo 368, 
um nucleotídeo G é trocado por um A, no DNA complementar (c)], confirmando o seu genótipo recessivo 
(dois alelos mutantes). 
 

READ, A.; DONNAI, D. Genética clínica: uma nova abordagem. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 2, 3, 8, 65, 126 e 129. [Adaptado].  
 
QUESTÃO 33 
Sobre a herança genética e o estudo de caso, é correto afirmar que: 
 

01. os efeitos da fibrose cística são pleiotrópicos. 
02. possivelmente outros membros da família paterna, além do pai de Ana Vitória, têm o genótipo 

heterozigoto, pois o alelo recessivo é resultante de uma mutação comum. 
04. a probabilidade de ter um descendente com fibrose cística é maior em cruzamentos 

consanguíneos na família materna do que na família paterna. 
08. a probabilidade de um irmão de Ana Vitória sem fibrose cística ter um alelo mutante é de 75%. 
16. o gene CFTR possui um total de 4.440 nucleotídeos de DNA genômico. 
32. a mutação detectada no éxon 3 é frequente na população. 
64. no teste molecular com o kit comercial utilizado no caso de Ana Vitória, é investigada apenas 

parte do DNA presente no cromossomo 7. 
 
RESPOSTA 
  

Presença de um 
ou dois alelos 

i  
GENÓTIPO 
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alelos mutantes 
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de sódio no suor 
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cálculos biliares 
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Ausência ou obstrução 
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pulmonar 

Expressões fenotípicas da doença 

Indivíduo saudável Indivíduo afetado 

 



COPERVE      VESTIBULAR UFSC 2022      PROVA 1:  MARROM 22 

QUESTÃO 34 
Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que: 
 

01. a disfunção pancreática da fibrose cística afeta principalmente a produção de insulina. 
02. a fibrose cística pode resultar no bloqueio da liberação de espermatozoides na ejaculação. 
04. o ducto deferente libera as enzimas pancreáticas no duodeno. 
08. na fibrose cística, há uma disfunção das glândulas sudoríparas. 
16. a fibrose cística é caracterizada por um distúrbio nas secreções das glândulas endócrinas. 
32. o mecanismo de transporte dos canais de íons é conhecido como “osmose”. 
 
RESPOSTA 
 
QUESTÃO 35 
Organismos eucariontes e procariontes apresentam semelhanças e diferenças. Sobre o assunto, é 
correto afirmar que: 
 

01. ambos possuem membrana citoplasmática de constituição lipoproteica. 
02. os procariontes são caracterizados por uma série de compartimentos intracelulares 

denominados “organelas citoplasmáticas”. 
04. como exemplos de procariontes podem-se citar vírus, bactérias e fungos. 
08. o material genético dos procariontes é apresentado de forma circular, enquanto o dos 

eucariontes é linear. 
16. mitocôndrias e cloroplastos são comuns tanto nos organismos eucariontes quanto nos 

procariontes. 
 
RESPOSTA 
 
QUESTÃO 36 
Pesquisa realizada pelo Centro de Estudo sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL) 
da USP mostrou que o vírus zika é capaz de combater tumores avançados no sistema nervoso 
central (SNC). O estudo foi feito com cães e os resultados foram publicados na revista 
científica Molecular Therapy. Quando os cientistas iniciaram os estudos com o zika, eles 
descobriram que o vírus tem um tropismo para células cerebrais de bebês em gestação, as células 
progenitoras neurais, que mais tarde vão originar neurônios. Tropismo é a propensão que um vírus 
tem de infectar determinado tipo de célula ou tecido. Como existem tumores cerebrais que são ricos 
em células progenitoras, surgiu a ideia de testar o vírus zika em cães com tumores no SNC. 
 

Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/zika-trata-caes-com-cancer-no-sistema-nervoso-central. 
Acesso em: 15 out. 2021. 

 
Sobre o assunto do texto acima, é correto afirmar que:  
 
01. as células do SNC são mais suscetíveis ao ataque do vírus zika em função da ausência de 

fosfolipídios em sua membrana celular. 
02. vírus diferentes, como aqueles que ocasionam a gripe, possuem tropismo para diferentes tipos 

de células ou de tecidos. 
04. os mecanismos de transcrição e de tradução na síntese proteica que ocorre dentro dos vírus 

são semelhantes àqueles que ocorrem em células procarióticas. 
08. vírus são parasitas intracelulares facultativos, existindo tipos como o da covid, que podem se 

reproduzir no ar e nas mãos – daí a recomendação da Organização Mundial de Saúde para o 
uso de máscara e a lavagem das mãos. 

16. o termo “tropismo” também é utilizado em relação a outros fenômenos biológicos, como o 
fototropismo dos caules e das raízes. 

 
RESPOSTA 
  

 

 

 

https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016(20)30138-6
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QUESTÃO 37 
Observe abaixo um quadro do ciclo do carbono e o impacto da queima de combustíveis fósseis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre o ciclo do carbono, a interferência humana na emissão de poluentes atmosféricos e suas 
consequências, é correto afirmar que:  
 

01. os organismos “A” podem ser o conjunto de plantas, algas, fungos, protozoários e bactérias 
fotossintetizantes, pois o evento II corresponde à fixação do carbono. 

02. os organismos “B” podem ser o conjunto dos consumidores e os organismos “C”, o dos 
decompositores. 

04. a queima de combustíveis fósseis pode afetar as condições climáticas, porém não influencia a 
saúde da população humana. 

08. o dióxido de nitrogênio é absorvido nos alvéolos pulmonares e metabolizado no fígado na 
biossíntese dos aminoácidos. 

16. a exposição prolongada ao monóxido de carbono pode levar à perda de consciência e à morte. 
32. o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio resultantes da queima de combustíveis fósseis 

podem ocasionar a formação de chuvas ácidas. 
64. os organismos “C” podem ser o conjunto dos consumidores onívoros, que contribuem para a 

redução da concentração de CO2 por meio da respiração celular, correspondente ao evento VI. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 38  

Bicho-folha e bicho-pau 
Paulo Tatit / Carolina Carneiro 

 
 [...] 

Se escondem muito bem 
O bicho-folha e o bicho-pau 

Se o perigo é iminente 
Se misturam na folhagem 

Copiando o ambiente 
Eles fazem camuflagem 

O bicho-folha e o bicho-pau 
 

Quando sente uma ameaça 
O bicho-folha até faz graça 

Ele imita folha seca 
Solta as patas e despenca 

E do jeito que cai, fica 
Escapando da encrenca 

[...] 
 

Disponível em: https://musixmatch.com/pt-br/letras/Palavra-Cantada/Bicho-Folha-e-Bicho-Pau. 
Acesso em: 7 out. 2021. 

 

Sobre os mecanismos de adaptação dos seres vivos, é correto afirmar que:  
 
01. na camuflagem, o ser vivo apresenta uma ou mais características que o confundem com o 

ambiente e dificultam sua localização.  
02. a camuflagem do bicho-folha e do bicho-pau é resultante da transferência das características 

adquiridas aos descendentes, conforme descrito por Charles Darwin e por Wallace. 
04. o mimetismo, outro exemplo adaptativo, ocorre quando espécies diferentes compartilham 

alguma semelhança que confere vantagens adaptativas a pelo menos uma das espécies 
envolvidas. 

08. segundo a teoria da seleção natural, a adaptação verificada na camuflagem confere aos 
indivíduos características favoráveis à sobrevivência e maior chance de deixar descendentes. 

16. a camuflagem, o mimetismo e a coloração de advertência possibilitam aos indivíduos 
portadores dessas adaptações passarem despercebidos pelos seus predadores. 

32. segundo as explicações evolucionistas atuais, a adaptação por camuflagem ocorre por uma 
decisão voluntária do animal; um exemplo desse comportamento é descrito na canção, no 
trecho “o bicho-folha até faz graça / ele imita folha seca”. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 39 
Um professor solicitou aos alunos a seguinte tarefa: distribuir os exemplos listados abaixo em uma 
tabela de acordo com os seguintes filos: Porifera (poríferos), Cnidaria (cnidários), Platyhelminthes 
(platelmintos), Nematoda (nematódeos), Mollusca (moluscos), Annelida (anelídeos), Arthropoda 
(artrópodes), Echinodermata (equinodermos) e Chordata (cordados). 
 

Exemplos de organismos do reino Animalia:  
 

1. Ácaros 
2. Planárias 
3. Lulas 
4. Aranhas 
5. Águas-vivas 
6. Lagostas 
7. Polvos 
8. Seres humanos 
9. Pulgas 
10. Tartarugas 

11. Borboletas 
12. Lobos 
13. Lesmas 
14. Patos 
15. Corais 
16. Galinhas 
17. Ostras 
18. Serpentes 
19. Minhocas 
20. Sapos 

21. Carrapatos 
22. Golfinhos 
23. Abelhas 
24. Morcegos 
25. Ancilóstomos 
26. Macacos 
27. Lombrigas 
28. Baleias 
29. Esponjas 
30. Tubarões 

31. Anêmonas-do-mar 
32. Pepinos-do-mar 
33. Ouriços-do-mar 
34. Estrelas-do-mar 
35. Lírios-do-mar 
36. Cavalos-marinhos 
37. Tatuzinhos-de-jardim 
38. Salamandras 
39. Sanguessugas 
40. Poliquetos 

 
Considerando os exemplos listados, é correto afirmar que:  
 

01. aranhas, pulgas, borboletas e abelhas pertencem ao mesmo filo. 
02. há pelo menos um representante de cada filo solicitado pelo professor. 
04. pepinos-do-mar, ouriços-do-mar, lírios-do-mar, anêmonas-do-mar e cavalos-marinhos 

pertencem ao filo Echinodermata. 
08. os animais indicados com os números 1 a 10 possuem tubo digestivo incompleto. 
16. morcegos, golfinhos e macacos compartilham órgãos homólogos resultantes de uma 

divergência evolutiva. 
32. há apenas exemplos de animais monoicos, ou seja, cada espécie possui tanto indivíduos 

produtores de gametas femininos quanto indivíduos produtores de gametas masculinos. 
64. há oito exemplos de artrópodes, quatro de moluscos, três de cnidários e três de anelídeos. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 40 
O trecho abaixo, extraído de um conto de Liev Tolstói, faz uma comparação entre a circulação da 
seiva nas árvores e a circulação do sangue no corpo humano: 
 

“A casca das árvores é como as veias das pessoas: através das veias o sangue circula pelo corpo e 
através da casca a seiva circula pela árvore, sobe para os ramos, folhas e flores. Podemos escavar 
toda a parte interna de uma árvore que ela não morre, como acontece com os salgueiros velhos, 
mas só se a casca estiver viva a árvore continuará a viver: se a casca se for, a árvore está perdida. 
Se uma pessoa cortar as veias, vai morrer, primeiro porque o sangue vai escorrer para fora do 
corpo, e depois porque o sangue não vai mais circular pelo corpo [...].” 
 

TOLSTÓI, L. Contos completos. Vol. 2. Trad. de Rubens Figueiredo. São Paulo: Cosac & Naify, 2015. p. 216-217.  
 
Sobre os temas abordados no trecho acima, é correto afirmar que: 
 
01. Tolstói está correto ao afirmar que a circulação da seiva ocorre na casca, pois é nessa 

estrutura que a seiva sobe para os ramos, folhas e flores; por isso, histologicamente a casca é 
chamada de “súber”.  

02. a retirada da casca das árvores faz com que elas morram, pois a subida da seiva bruta, rica em 
sais minerais e água, deixa de ocorrer. 

04. as veias citadas por Tolstói possuem em suas paredes músculos que fazem com que elas 
sejam capazes de pulsar, razão pela qual, ao serem cortadas, podem levar o indivíduo à morte. 

08. geralmente, nas folhas ocorre a transformação da seiva bruta em seiva elaborada. 
16. nas raízes das árvores, não existe formação de casca como ocorre no caule, pois nelas não 

existe o meristema secundário. 
32. a formação da casca nas árvores é o resultado da ação de um meristema secundário, o qual 

promove o crescimento transversal. 
 
RESPOSTA 
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                                         SOMENTE ESTA GRADE PODERÁ SER DESTACADA 
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