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Texto 1 
 

Eu, robô 
O mundo virou virtual 

Alberto Villas 
 
A cada dia que passa, vou me sentindo mais e mais um robô. Mesmo sabendo que sou de 

carne e osso, a vida vai me transformando em um ser de alumínio, vidro, acrílico, fios, baterias. 
 
O cérebro eletrônico comanda 
Manda e desmanda 
Mas ele não anda 
 

Ontem mesmo, fui fazer alguns exames médicos e levei um susto. Acostumado a chegar 
no laboratório e encontrar, logo na entrada, uma simples maquininha de senha, o que encontrei 
foi um terminal de computadores que queria saber tudo de mim. 

Fui digitando o número do RG, do CPF, o número enorme da carteirinha do convênio e 
respondendo perguntas: nome completo, conhecido como, data do nascimento, endereço, 
telefone fixo, celular. Quando terminei, a máquina pediu para que eu fotocopiasse a minha 
carteira de identidade, a carteirinha do Bradesco Saúde e o pedido médico.  

Só então apareceu uma mocinha, me deu bom dia e colocou no meu pulso uma 
pulseirinha com o meu nome, minha idade e um QR-Code tipo esta é a sua vida.  

Na hora de tirar o meu sangue, por enquanto, foi um humano que tirou.  
 

Criar meu web site 
Fazer minha homepage 
Com quantos gigabytes 
Se faz uma jangada e um barco que veleje 
 

Gosto de conversar com as pessoas, mas, ultimamente, tenho resolvido tudo sem precisar 
dar uma palavra sequer. Pago contas sem dar bom dia pra caixa do banco, peço pizza sem ter 
a quem pedir pra caprichar na calabresa, chamo um táxi sem dizer como vai pro motorista, 
solicito um técnico na minha casa pra consertar a máquina de lavar louça sem dar um pio. 

Compro a peça que quebrou no Mercado Livre sem ver o vendedor, sem saber quem ele é, 
se homem ou mulher, branco ou preto, gordo ou magro.  

Faço sacolão online sem ter o direito de dar uma apertadinha no caqui pra saber se não 
está maduro demais, sem poder escolher os limões de casca fina, ou saber se tem química no 
sucrilhos que escolhi.  

Até mesmo com o meu jornaleiro do outro lado da rua não tenho mais falado. Ele que 
sonha ganhar na mega-sena toda semana, agora tem um pix e o pagamento é feito com 
apenas poucos cliques no celular. Ele me passa o valor, eu transfiro e ele responde com um 
beleza! 

No princípio, na verdade no final do século passado, eu estranhei um pouco essa 
tecnologia. Ainda insisti em ir ao banco pagar os boletos, acompanhar a barriga crescendo da 
caixa, ouvir reclamações da fila que não anda. Mas nunca mais fui, depois do aviso que li 
dependurado na parede: Não estamos mais recebendo contas de luz, de gás, de telefone.  

Este mundo acabou. Passo o mês sem ver a cor do dinheiro vivo, sem fazer sinal na 
calçada para o taxista parar, sem pedir talão de cheque pelo telefone, sem esperar o carteiro 
passar e me entregar o boleto do cartão de crédito. O mundo virou virtual.  

Estou aqui imaginando que, em breve, para você comprar meia dúzia de pãezinhos 
franceses, você vai ter de entrar no aplicativo da padaria, cadastrar, escolher uma senha, fazer 
o pedido e esperar o pãozinho chegar na sua casa.  

Hoje cedo, acredite, passeando com o meu cachorro Canela, encontrei o jornaleiro vindo 
na calçada. Perguntei se tinha ido na loteca fazer a mega e ele me respondeu: Não! Agora eu 
faço o jogo pela Internet. 

Letras de música citadas: Cérebro eletrônico e Pela internet, ambas de Gilberto Gil. 
 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/opiniao/eu-robo-2. [Adaptado]. Acesso em: 8 abr. 2022.  
 

 

https://www.cartacapital.com.br/opiniao/eu-robo-2/
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QUESTÃO 01  
Com base no texto 1 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. a publicação na esfera jornalística, a problematização de um tema da atualidade e a 

linguagem mais subjetiva são aspectos frequentemente relacionados à crônica e presentes no 
texto 1. 

02. o advérbio “agora” (linha 44) está sendo empregado para localizar a realização do evento no 
momento do enunciado. 

04. os excertos de letra de música em itálico (linhas 03-05 e 16-19) estabelecem relação de 
intertextualidade com outras partes do texto. 

08. “Com quantos gigabytes/Se faz uma jangada e um barco que veleje” (linhas 18-19) alerta para 
a importância do uso da tecnologia na otimização de atividades manuais trabalhosas. 

16. as expressões “sem precisar dar uma palavra sequer” (linhas 20-21) e “sem dar um pio”   
(linha 23) equivalem-se, sendo a primeira em sentido denotativo e a segunda, conotativo. 

32. o termo “beleza” (linha 32) refere o discurso do outro. 
64. o narrador reluta em aceitar os avanços tecnológicos, o que implica prejuízos para honrar seus 

compromissos de cidadão. 
 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 02  
Com base no texto 1 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. constrói argumentação a partir de sequências narrativas a fim de manifestar o ponto de vista do 

autor sobre o processo de robotização das ações humanas. 
02. “manda” e “desmanda” (linha 04) são palavras que se originam de uma mesma raiz. 
04. infere-se uma visão pessimista quanto ao futuro da tecnologia. 
08. “carteirinha” (linha 09), “mocinha” (linha 13) e “pulseirinha” (linha 14) estão flexionadas no grau 

diminutivo, com o sufixo ‘-inha’ expressando ideia de tamanho. 
16. “Este mundo” (linha 37) faz referência à realidade descrita pelo narrador na sequência do 

parágrafo. 
32. A expressão “tudo de mim” (linha 08) pode ser substituída por ‘cada informação sobre mim’ sem 

alterar o sentido do texto. 
 
RESPOSTA 
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Texto 2 
 

Exclusão digital deixou famílias pobres sem auxílio emergencial 
Limitações de conexão e falta de celular são barreiras para classes D e E 

Douglas Gavras 
 

A exclusão digital prejudicou o acesso das famílias mais pobres ao auxílio emergencial 
durante a pandemia, de acordo com um estudo do FGV/Cemif (Centro de Estudos de 
Microfinanças e Inclusão Financeira, da Fundação Getúlio Vargas). 

Pelos dados, 20% dos entrevistados das classes D e E que tentaram e não 
conseguiram o auxílio do governo apontam a falta de celular como uma das razões para não 
conseguir o benefício – quando consideradas todas as classes, esse percentual é de 7%. 

Além disso, 22% dos mais pobres alegaram ter tentado e não conseguido o benefício 
por limitações da internet e 28% disseram não ter conseguido usar o aplicativo.  

 

 
 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/exclusao-digital-deixou-familias-pobres-sem-auxilio-emergencial.shtml. 
[Adaptado]. Acesso em: 8 abr. 2022. 

 
 
QUESTÃO 03  
Com base no texto 2 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. os fragmentos “deixou famílias pobres sem auxílio emergencial” (título) e “prejudicou o acesso 

das famílias mais pobres ao auxílio emergencial” (linha 01) expressam contradição no texto. 
02. o texto 2 explora, além da exclusão digital, outros aspectos evidenciados pela pandemia, tais 

como contágio pelo vírus, acesso à vacina e uso de máscara. 
04. o texto 2 destaca a discordância da população em utilizar seu aparelho de celular para 

conseguir o auxílio emergencial. 
08. o texto 2 explora duas barreiras enfrentadas pelas classes D e E no acesso ao auxílio 

emergencial. 
16. os gráficos evidenciam que as classes D e E foram as mais prejudicadas no acesso ao auxílio 

emergencial, ponto central do texto. 
32. no texto 2, os termos “digital”, “pobres” e “emergencial” (linha 01) operam como adjetivos, 

especificando o significado das palavras a que se referem. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 04  
Com base nos textos 1 e 2 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar 
que: 
 
01. o texto 1 generaliza a ideia do acesso para todos aos recursos tecnológicos, enquanto o texto 

2 enfoca que a exclusão digital deixa de fora um em cada quatro brasileiros. 
02. o texto 2 denuncia a não operacionalidade do aplicativo destinado ao cadastro para 

recebimento do auxílio, ao comprovar pelos dados dos gráficos que todas as classes tiveram 
dificuldade com o sistema. 

04. no texto 2, o pronome ‘isso’, na expressão “Além disso” (linha 07), retoma a primeira das 
razões que dificultaram o acesso ao auxílio emergencial pelas classes D e E. 

08. no texto 2, o conteúdo depois do travessão (linha 06) marca a fala direta de um entrevistado. 
16. o texto 2 aborda aspectos diferentes do texto 1 sobre a relação com as ferramentas 

tecnológicas, ao incluir o fator socioeconômico no acesso à tecnologia. 
 
RESPOSTA 
 
 

Texto 3 
 

 
 

Disponível em: https://www.facebook.com/brunofelixoficial. [Adaptado]. Acesso em: 8 abr. 2022. 
 
QUESTÃO 05 
Com base no texto 3 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. trata-se de um anúncio publicitário, caracterizado por ser um texto curto, de linguagem simples, 

com o objetivo de persuadir o leitor a adquirir um produto. 
02. um dos sentidos da ambiguidade produzida pelos termos “vendo” e “imóvel” (título) é posto em 

evidência com a diagramação do texto. 
04. em “VENDO IMÓVEL” (título) e “vendo, imóvel” (linha 07), o uso da vírgula na segunda 

ocorrência desfaz a ambiguidade presente na primeira. 
08. a passagem “Em ótima localização” (linha 01) permite fazer referência ao lugar de quem vê e de 

quem é visto, produzindo sentidos diferentes. 
16. a ambiguidade associada aos verbos ‘vender’ e ‘ver’ resulta do fato de ambos apresentarem a 

mesma forma no gerúndio. 
 
RESPOSTA 
 
 

VENDO IMÓVEL 

 

 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
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Texto 4 
 
Computador: “O computador não erra!” Erra, e muito, e gravemente. Mas, admitindo-se que 
não erra, esse é seu erro maior. A humanidade, o pouco que avançou, avançou porque o 
cérebro humano não tem certezas; experiência e erro é seu destino. 
 

FERNANDES, Millôr. Millôr definitivo: a bíblia do caos. 8. ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 1996. p. 92. 
 
 

Texto 5 
 

 
Disponível em: https://br.ifunny.co/picture/filho-quer-tentar-um-game-novo-voce-precisa-conquistar-riquezas-e2Pa7WmT9?s=cl. [Adaptado]. 

Acesso em: 6 abr. 2022. 
 

QUESTÃO 06  
Com base nos textos 4 e 5 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar 
que: 
 
01. no texto 4, o emprego do advérbio “muito” (linha 01) faz referência à frequência de erro, ao 

passo que o advérbio “gravemente” (linha 01) faz referência à intensidade do erro.  
02. no texto 4, a partícula ‘-se’ em “Mas, admitindo-se que não erra” (linhas 01 e 02) marca o 

sujeito como indeterminado. 
04. o texto 4 afirma que a convicção de não errar é o maior dos erros. 
08. a partir dos textos 4 e 5, infere-se que o diferencial do conhecimento humano, em relação ao 

do computador, está em ser fruto de experiências. 
16. da leitura do texto 5, depreende-se que os jogos de computador preparam para o mundo real 

por apresentarem desafios para avançar as fases e conquistar cada vez mais vitórias. 
32. no texto 5, o pai faz a descrição de “um game novo” pela apresentação de desafios a serem 

enfrentados. 
64. no texto 4, “o pouco que avançou” (linha 02) é um aposto de “humanidade”; por isso, pode ser 

suprimido sem prejuízo para o sentido do texto. 
 
RESPOSTA 
 

 
  

 

Filho, quer tentar um game novo? Você 
precisa conquistar riquezas, cumprindo 
missões diárias num mundo estranho e 

desafiador! 

Tá bom, pai. Quero sim. 

https://br.ifunny.co/picture/filho-quer-tentar-um-game-novo-voce-precisa-conquistar-riquezas-e2Pa7WmT9?s=cl
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Texto 1 
 

Malala Yousafzai  
Santa protectora de las estudiantes nacida en 1997 en Pakistán 

Día festivo: 12 de julio 
 
A los doce años, tenía un diario en el que documentaba la vida bajo la ocupación de un hostil 
grupo extremista:  
La noche estaba llena de fuego de artillería.  
El director dio inicio a las vacaciones, pero no dijo cuándo volvería a abrirse la escuela. […] Al 
salir, miré al edificio como sabiendo que no volvería jamás.  
A la noche, cambié de canal en la televisión y me enteré de las explosiones en Lahore. Me dije a 
mí misma: “¿Por qué siguen ocurriendo estas explosiones en Pakistán?”.  
 
Si quitamos la televisión y los nombres propios, estas entradas no son muy diferentes de las de 
otro diario, uno más famoso, que había comenzado en 1942. Pero mientras el mundo había 
tenido que esperar años para leer el diario de Ana Frank, este diario, el de Malala Yousafzai, se 
publicó en línea casi en el mismo momento en que se lo escribía, en 2009, para el servicio de 
noticias urdu de la BBC. La publicación de sus escritos, junto al documental sobre ella realizado 
por el periódico The New York Times que le siguió, dio a Malala una plataforma desde la cual 
abogar por la educación femenina, un derecho que casi le quitan. La atención también la convirtió 
en un objetivo para los talibanes. A los quince años, uno de sus hombres armados le disparó en 
la cabeza, y sobrevivió. “Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más 
poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la 
única solución”. Recibió el Premio Nobel de la Paz un año más tarde, y se convirtió en la 
ganadora más joven de la historia. 
 

PIERPONT, Julia. El pequeño libro de las grandes feministas – Un Santoral Laico. Primera edición digital. Ciudad de México; Penguin 
Random House Grupo Editorial, 2019, p.165. 

 
 
QUESTÃO 07 
Según las informaciones presentes en el texto 1, es correcto afirmar que: 
 
01. Malala Yousafzai fue canonizada tras sobrevivir al ataque del grupo extremista Talibán. 
02. el diario de Malala, comparado al diario de Ana Frank, logró mayor alcance a los lectores 

debido a su formato ebook. 
04. la publicación de los escritos de Malala Yousafzai le permitió defender el derecho a la 

educación de las mujeres. 
08. la atención que obtuvo Malala, documentando su vida bajo el dominio de los talibanes, hizo 

con que se convirtiera en el blanco de ataque del grupo extremista. 
16. la cita “Al salir, miré al edificio como sabiendo que no volvería jamás” hace referencia al 

presentimiento de Malala de que ya no podría volver a su colegio. 
32. la declaración hecha por Malala: “Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras 

armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La 
educación es la única solución”, provocó la ira de los talibanes, que en respuesta, intentaron 
asesinarla. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 08 
Marca la(s) proposición(es) correcta(s) con base en el fragmento a continuación. 
 

La noche estaba llena de fuego de artillería.  
El director dio inicio a las vacaciones, pero no dijo cuándo volvería a abrirse la escuela. […] 
Al salir, miré al edificio como sabiendo que no volvería jamás.  
A la noche, cambié de canal en la televisión y me enteré de las explosiones en Lahore. Me 
dije a mí misma: “¿Por qué siguen ocurriendo estas explosiones en Pakistán?”.  

 

01. La expresión “llena” puede ser sustituida por “repleta”, sin pérdida de significado de la frase en 
que está inserida. 

02. El vocablo “vacaciones” puede ser sustituido por “ferias”, sin pérdida de significado del período en 
que está inserido. 

04. La expresión “me enteré” puede ser sustituida por “supe”, sin pérdida de sentido del período en 
que está inserida. 

08. Las expresiones “La noche” (primera línea) y “A la noche” (cuarta línea) tienen la misma función 
sintáctica, pues ambas ocupan la posición de adjunto adverbial en el período en que están 
inseridas. 

16. Los vocablos “cuándo”, “por qué” y “mí”, presentes en el fragmento, llevan tilde porque son 
palabras clasificadas como agudas terminadas en vocal, según las reglas de acentuación de la 
gramática española. 

 
RESPOSTA 
 

Texto 2 
 

 
Disponible en: http://perrosygatosfamosos.blogspot.com/2020/02/fellini-el-gato-filosofico-de-liniers.html. 

Acceso en: 10.04.2022. 
 

QUESTÃO 09 
 A partir de la lectura del texto 2, es correcto afirmar que: 
 

01. los protagonistas de la tira tienen ideas diferentes en lo que concierne al concepto de futuro. 
02. la tira propone una reflexión sobre la preocupación del ser humano con hechos pasados y 

futuros que circundan la vida, el cual se olvida de vivir el momento presente. 
04. mientras la niña hace una reflexión sobre la pérdida del pasado, el gato explicita que no le 

importa nada ese tema. 
08. a Madariaga, no le importa esta temática existencialista pues es solo un oso de peluche. 

 
RESPOSTA 
 
QUESTÃO 10 
Analiza las estructuras gramaticales presentadas y señala la(s) proposición(es) correcta(s). 
 

01. En la frase “Vivís y hacés un montón de cosas […]”, presente en el primer balón, los verbos 
“vivís” y “hacés” están conjugados en la segunda persona del voseo argentino. 

02. En tercera persona plural, la frase “Vivís y hacés un montón de cosas […]” pasa a “Viven y 
hacen un montón de cosas […].” 

04. En segunda persona plural, la frase “Vivís y hacés un montón de cosas […]” pasa a “Vivimos y 
hacemos un montón de cosas […].” 

08. En la frase del segundo balón “No creo que podamos pararlo”, la partícula “lo” sustituye la 
palabra “tiempo”. 

16. Los vocablos “allá” y “ahí”, presentes en segundo balón, son gramaticalmente clasificados como 
adverbios. 

 

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

� 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐴𝑏 ∙ ℎ 

sen2𝑥 + cos2𝑥 = 1 𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1) ∙ 𝑟 

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) 

 
QUESTÃO 11 
 

No grupo de bocha de um bairro existem dez membros. Certo dia, em um dos encontros em que todos 
estavam presentes, calculou-se a média aritmética das idades, obtendo-se 62. Na semana seguinte, 
apenas um dos membros faltou ao encontro: Roberto. Ao fazer a média aritmética das idades dos 
presentes naquele dia, obteve-se média igual a 60. Determine a idade de Roberto e passe o resultado 
para o cartão-resposta.   
 
RESPOSTA 
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Para as demais questões de proposições múltiplas da prova de Matemática, some os números 
associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão-resposta. 
 
QUESTÃO 12 
 
01. A função 𝑓:ℝ → [0, +∞[ definida por 𝑓(𝑥) = |𝑥 + 3| não admite inversa. 
02.  Pedro gasta 25% da sua renda bruta para pagar o aluguel da casa onde mora. Se o valor do 

aluguel aumentar 12% e a sua renda bruta aumentar 4%, então Pedro comprometerá mais de 
27% da sua renda bruta com o valor do novo aluguel. 

04.  Se a equação 𝑥2 − (𝑘 + 1)𝑥 + (𝑘 + 5) = 0 tem duas raízes tais que uma é o triplo da outra, 
então o valor de 𝑘 inteiro que satisfaz a equação é um número divisível por 7. 

08.  Se 𝑓 e 𝑔 são funções de ℝ em ℝ definidas por 𝑓(𝑥) = 2(−𝑥) + 1  e 𝑔(𝑥) = 2(−1) − 𝑥2, então 
existe 𝑥 ∈ ℝ tal que 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥). 

16. 
 
 
  

Na figura a seguir estão representados os gráficos das funções 𝑓 e 𝑔 de ℝ em ℝ.                     
Se 𝑚 = (𝑔 ∘ 𝑓)(3) − (𝑓 ∘ 𝑔)(1), então 𝑚 é um número par. 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Se a soma dos 𝑛 primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por 𝑆𝑛 = 2𝑛2 − 8𝑛, para 
todo 𝑛 natural, então o 11o termo é um número primo. 

64. Se (𝑎, 𝑏) representa o conjunto solução da inequação 𝑙𝑜𝑔2𝑥 + 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 6) < 4, então 𝑏
𝑎

> 5
4
. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 13 
 
01. Se as retas 𝑟: 𝑥 + 𝑦 = 2, 𝑠: 2𝑥 + 𝑚𝑦 = −1 e 𝑡:𝑚𝑥 + 2𝑦 = 2 se interceptam em apenas um ponto, 

então o valor de 𝑚 é um número racional negativo.  

02.  Se 𝐴 = �𝑎𝑖𝑗� é uma matriz quadrada de ordem 3 com 𝑎𝑖𝑗=(−1)𝑖+𝑗, 𝟎 = �
0
0
0
� e X = �

𝑥
𝑦
𝑧
�, então o 

sistema homogêneo 𝐴𝑋 = 𝟎 tem infinitas soluções. 

04.  Se 𝐴 = �
𝑐𝑜𝑠(𝛼) 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 0
𝑠𝑒𝑛(−𝛼) 𝑐𝑜𝑠(𝛼) 0

0 0 1
�, então det(𝐴) = 1 para 𝛼 ∈ ℝ. 

 
08.  A função 𝑓:ℝ → ℝ definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2𝑐𝑜𝑠(2𝜋) é par e periódica. 

16.  Se 𝑚 = 1−𝑡𝑔2𝑥
1+𝑡𝑔2𝑥

 e 𝑛 = 𝑐𝑜𝑠(2𝑥), então 𝑚 = 𝑛. 

32. A cônica 4𝑥2 + 𝑦2 − 24𝑥 − 10𝑦 + 57 = 0 representa uma elipse com centro em (3,5) e eixo 
maior paralelo ao eixo 𝑦. 

64. Se 𝐴 = �3 5
1 2� é a matriz inversa de 𝐵 = �𝑏11 𝑏12

𝑏21 𝑏22
�, então 𝑏11 + 𝑏12 + 𝑏21 + 𝑏22 = 0. 

 
RESPOSTA 
 
  

 

 

y f 

g 
4 

2 

-2 2 3 x 
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QUESTÃO 14 
 
01. Se um celular que custa R$ 3.000,00 à vista é pago com uma entrada de R$ 300,00 e uma 

prestação de R$ 3.300,00 um mês após a compra, então a taxa de juros cobrada nessa 
operação é inferior a 21% ao mês. 

02.  Existe apenas um 𝑥 ∈ [0, 2𝜋] tal que 𝑠𝑒𝑛𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 0. 
04.  Se 1,𝑞, 𝑞2 são medidas dos lados de um triângulo retângulo e estão em progressão geométrica 

crescente, então a hipotenusa mede 1+√5
2

. 
08.  Se 2 é uma raiz dupla da equação 3𝑥4 − 𝑥3 − 36𝑥2 + 60𝑥 − 16 = 0 e 𝑚 e 𝑛 são as outras raízes, 

então 𝑚 + 𝑛 = −11
3

. 

16.  Se 𝑖 é a unidade imaginária, então 𝑧 = (1−𝑖)3

1+𝑖
 é um número real. 

32. Se uma fábrica de camisas de futebol tem um lucro diário dado por 𝐿(𝑥) = −𝑥2 + 80𝑥 − 700, 
sendo 𝑥 a quantidade de camisas vendidas, então a fábrica deve vender diariamente 40 
camisas para obter lucro máximo. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 15 
 
01. Numa universidade com 1.000 alunos as aulas são ofertadas em dois turnos, de manhã e à 

noite. No turno da manhã estão matriculados 400 alunos; à noite, 300; e os estudantes que 
cursam disciplinas em ambos os períodos são 200. Ao escolher uma pessoa ao acaso, a 
probabilidade de essa pessoa cursar disciplinas de manhã ou à noite é de 70%. 

02.  Uma caixa tem seu formato definido por um prisma regular conforme a planificação da figura a 
seguir. 

 
Se a medida da aresta da base desse prisma reto é de 10 cm e sua área total é de 600√3 𝑐𝑚2, 
então sua capacidade é menor que 2,25 litros.  

04.  O número de anagramas da palavra SAGACIDADE que possuem as letras GICE juntas e nessa 
ordem é 420.  

08.  Numa repartição de uma organização trabalham 25 funcionários, entre eles Jorge e Amanda. O 
corpo diretivo define a constituição de uma comissão com quatro membros para desenvolver 
certa tarefa. Se foi estabelecido que Amanda participasse da comissão e Jorge não, então essa 
comissão pode ser formada de mais de 1.500 maneiras distintas. 

16.  Num poliedro convexo, se o número de vértices excede em duas unidades o número de faces, 
então esse poliedro possui 12 arestas. 

32. No triângulo ABC os lados AB e BC medem, respectivamente, 6 cm e 8 cm. 

 
Se a medida do ângulo B é 120°, então o lado AC é maior que 13 cm.  

 
RESPOSTA 
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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 16 
O heredograma abaixo representa a história familiar relacionada a uma doença autossômica recessiva 
rara. 
 

 

Considerando que não há erros de segregação cromossômica na formação dos gametas e as 
informações presentes no heredograma, é correto afirmar que: 
 
01. não há probabilidade de esta família apresentar indivíduos com a doença, pois trata-se de uma 

doença rara. 
02. apesar de ser uma doença rara, esta família pode ter indivíduos com a doença na quarta 

geração. 
04. a doença se manifesta apenas nos indivíduos do sexo feminino. 
08. os indivíduos IV-1 e IV-2 têm a doença por serem filhos de um cruzamento consanguíneo.  
16. a probabilidade de um indivíduo da segunda geração apresentar a doença é de 12,5%. 
32. caso o indivíduo IV-2 tenha a doença, os dois alelos recessivos foram transmitidos pelos seus 

pais (indivíduos III-3 e III-4); porém, nas gerações representadas, esses alelos são originalmente 
do indivíduo I-2. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 17 
 
As diferentes fases do desenvolvimento das borboletas, esquematizadas na figura abaixo, possibilitam 
diversas relações ecológicas e distintos mecanismos evolutivos. Uma curiosidade evolutiva é a 
semelhança visual de algumas espécies de borboletas que possuem um sabor agradável aos pássaros 
com outras que são extremamente tóxicas a eles.  
 

 

 
 
 
 
Sobre o ciclo de vida das borboletas, a curiosidade apresentada e assuntos relacionados, é correto 
afirmar que: 
 
 

01. o desenvolvido das borboletas é indireto, pois se observa um estágio larval e uma metamorfose 
completa. 

02. a relação ecológica entre as lagartas (estágio larval) e as plantas que lhes servem de alimento é 
desarmônica. 

04. as borboletas (estágio adulto) têm um papel importante na polinização, estabelecendo nesse 
processo uma relação ecológica harmônica com as plantas que lhes servem de alimento. 

08. a semelhança visual das borboletas que possuem sabor agradável com as borboletas tóxicas é 
um exemplo de mimetismo. 

16. as lagartas (estágio larval) são classificadas no grupo dos répteis; já as borboletas (estágio 
adulto) são classificadas no grupo dos insetos. 

32. observa-se uma competição intraespecífica entre as espécies de borboletas com semelhanças 
visuais. 

 
RESPOSTA 
  

Disponível em: https://borboletario-museu.blogs. 
sapo.pt/546.html. [Adaptado]. 

Acesso em: 6 maio 2022. 
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QUESTÃO 18  
Os esquemas abaixo representam duas situações na formação de gêmeos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://estanodna.ib.usp.br/caracteristicashumanas.html. Acesso em: 5 maio 2022. 
 
 

Sobre os esquemas e assuntos relacionados, é correto afirmar que: 
 
01. os gêmeos representados na situação A apresentam sexos distintos, condição obrigatória de 

gêmeos fraternos.  
02. na situação A, as crianças podem apresentar sexos iguais ou distintos. 
04. tanto na situação A quanto na situação B, observa-se duas fecundações no mesmo ovócito e a 

formação de dois zigotos. 
08. tanto na situação A quanto na situação B, a fecundação é caracterizada pela união de gametas. 
16. na situação B, há a formação de gêmeos monozigóticos. Essas crianças possuem a mesma 

informação genética, porém os sexos são diferentes. 
32. as semelhanças entre os gêmeos fraternos (situação A) equivalem às observadas entre irmãos 

de diferentes gestações dos mesmos pais.  
 
RESPOSTA 
 
 
  

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

 

https://estanodna.ib.usp.br/caracteristicashumanas.html
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QUESTÃO 19 
 
Na figura abaixo, destaca-se a forma de contaminação das doenças causadas pelos seguintes 
parasitas: Ascaris lombricoides, Schistosoma mansoni, Ancylostoma duodenale e Wuchereria 
bancrofti. Além disso, revela indiretamente os parasitas monoxênicos (aqueles que completam o ciclo 
de vida em um único hospedeiro) e os heteroxênicos (aqueles que necessitam de outro hospedeiro 
para completar o ciclo de vida). 
 

 
 

 
Sobre a figura e os assuntos relacionados, é correto afirmar que: 
 
01. entre as doenças causadas por parasitas monoxênicos pode-se citar a filariose.  
02. uma forma de prevenção contra a ascaridíase é o uso de calçados. 
04. na figura, há dois parasitas monoxênicos e dois heteroxênicos. 
08. no hospedeiro definitivo, os parasitas vivem as formas adultas, ou sexualmente maduras. 
16. não há tratamento adequado para as doenças presentes na figura. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 20 
 
Observe os processos biológicos executados por três organelas citoplasmáticas e esquematizados de 
forma simplificada abaixo.  
 

 
 
Considerando que diversas etapas, reagentes e produtos foram suprimidos no esquema, é correto 
afirmar que: 
 
01. as organelas A e B são constituídas de duas membranas: a membrana externa e a membrana 

interna. 
02. as organelas A, B e C estão presentes em todos os tipos de célula eucariótica. 
04. a organela B é a mitocôndria, responsável por duas etapas da respiração celular: a fase 

fotoquímica e a fase química. 
08. a ligação química entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. 
16. a organela C é o retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese de proteínas, pois há 

ribossomos na membrana dessa organela. 
 
RESPOSTA 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
 

 
QUESTÃO 21 

 
 Um funcionário brasileiro a passeio com sua família 

Disponível em: https://www.campanicultural.com.br/2016/10/um-funcionario-brasileiro-passeio-com.html. Acesso em: 17 maio 2022. 
 
 

A obra acima foi pintada em aquarela sobre litografia pelo artista francês Jean Baptiste Debret, quando 
da sua vinda ao Brasil, onde permaneceu entre 1816 e 1831. Vindo como membro da Missão Artística 
Francesa, o artista fez diversas pinturas para retratar o cotidiano do Brasil no século XIX.   
Sobre a obra de Debret e o período colonial brasileiro, é correto afirmar que: 
 
01. a mão de obra indígena predominou na fase inaugural da economia açucareira, estimulando o 

tráfico interno de escravos nativos. Porém, ao final do século XVI, boa parte dos nativos do 
litoral foi dizimada pela ação de epidemias, como a varíola. 

02. a sociedade patriarcal, representada na obra de Jean Baptiste Debret, foi uma das 
características centrais da sociedade açucareira nos séculos XVI e XVII, onde se destacava a 
figura do senhor de engenho. 

04. a catequese dos indígenas foi um dos objetivos da colonização portuguesa, com destaque para 
a atuação da Companhia de Jesus e a fundação de diversas missões jesuíticas responsáveis 
por expandir o catolicismo entre os nativos. 

08. no plano econômico e fiscal, o período colonial brasileiro foi marcado pela adoção do 
mercantilismo, sistema baseado no livre comércio, pela ausência de cláusulas de barreira e pela 
inexistência de controle estatal. 

16. a obra de Jean Baptiste Debret, produzida nas primeiras décadas do século XIX, demostra a 
integração efetiva dos negros aos diversos espaços da sociedade brasileira, assim como a 
hegemonia da figura feminina como centro das decisões e do controle na hierarquia familiar. 

32. em relação à estrutura de controle político, a administração da América Portuguesa foi 
organizada, desde seu início, no século XVI, por uma estrutura centralizadora de poder com 
efetiva atuação e controle do Governo Geral em todo o território colonial. 

 
RESPOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://www.campanicultural.com.br/2016/10/um-funcionario-brasileiro-passeio-com.html
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QUESTÃO 22 
Ao ministro [da Guerra], Doutel de Andrade perguntou: “Permita, marechal, que um deputado 
provinciano, sem dúvida, mas vice-governador de um grande estado do Sul, o de Santa Catarina, faça-
lhe uma pergunta simples, mas que envolve questões complexas, de cunho constitucional e 
democrático. O Dr. João Belchior Marques Goulart, vice-presidente da República, eleito e reconhecido 
pela Justiça Eleitoral do meu país, está vindo aos Estados Unidos do Brasil, cuja presidência se 
encontra vaga, graças à renúncia do seu titular, o presidente Jânio Quadros. O que acontecerá?” 
Econômico, Denys respondeu: “Será preso.” 

 
FERREIRA, Jorge. João Goulart: uma biografia. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 228. 

 
Sobre o contexto envolvendo o episódio narrado, é correto afirmar que: 
 
01. a participação dos militares na vida política do país estava baseada em um dispositivo 

constitucional que estabelecia as forças armadas como quarto poder, conhecido também como 
poder moderador. 

02. a legislação eleitoral da época estabelecia votos separados para presidente e vice-presidente, o 
que explica a eleição de Jânio Quadros e João Goulart mesmo concorrendo em chapas 
diferentes. 

04. para garantir a posse de Jango, negociou-se que o Brasil adotaria o modelo parlamentarista, 
limitando os poderes do chefe do Executivo. 

08. a posse de João Goulart como presidente em 1961 era ilegal, visto que ele já havia sido eleito 
vice-presidente em 1955 na chapa de Juscelino Kubitschek. 

16. os militares atuaram em defesa da pátria ao impedir que João Goulart retornasse ao Brasil e 
organizasse uma revolução socialista apoiado pela China comunista e pelo sindicalismo radical. 

32. o fato ao qual o texto se refere é a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, e a ação 
dos militares para impedir a posse do vice-presidente, João Goulart. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 23 
 

Aquele que não tem fé não pode tirar proveito de nenhuma boa obra para se justificar e assegurar sua 
salvação. Em contrapartida, não é nenhuma de suas obras más que o tornam mau nem o condenam, 
mas sua falta de fé que torna a pessoa e a árvore má e que faz obras más e malditas. Por isso, para 
se tornar justo ou mau, não se começa pelas obras, mas pela fé. 
 

LUTERO, Martinho. A liberdade do cristão [1520]. São Paulo: Escala, 2007, p. 38-39. 
 

O trecho acima destaca alguns dos princípios defendidos pelo protestantismo luterano e espalhados 
pela Europa a partir do século XVI. Sobre as reformas religiosas e seus impactos, é correto afirmar 
que: 
 

01. a doutrina luterana se baseou no ideal de que a salvação da alma é resultado de suas ações, 
obras e rituais executados durante a vida; portanto, combatia o princípio católico de justificação 
exclusiva pela fé e pela crença em Deus. 

02. a doutrina calvinista se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, a salvação ou 
condenação seria determinada por Deus, decisão em que o ser humano não pode intervir. 

04. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, possibilitando que mais pessoas tivessem 
acesso direto ao que os cristãos consideravam a palavra de Deus. 

08. entre doutrinas centrais estabelecidas pela reforma luterana estavam a exigência do celibato 
para o exercício do sacerdócio, a formalização de uma rígida hierarquia de poder e o 
estabelecimento de um papado luterano em Wittemberg. 

16. diferentemente das outras reformas religiosas que ocorreram na Europa no início do século XVI, 
o movimento reformista na Inglaterra foi comandado pelo próprio rei. 

32. ainda no século XVI, os ideais anglicanos propostos por Henrique VIII foram aceitos e 
incorporados pela Igreja Católica oficial com a publicação, em Roma, das chamadas 95 teses 
pelo papa Leão XIII. 

64. uma das consequências da reforma luterana foi a Guerra dos Camponeses (1524-1525). Os 
camponeses, estimulados pelas palavras de Lutero contra a autoridade da Igreja, iniciaram uma 
série de levantes contra a nobreza e o clero. 

 
RESPOSTA  
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QUESTÃO 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre o documento acima e o contexto histórico da época, é correto afirmar que: 
 
01. entre os dispositivos do Tratado de Versalhes estavam a desmilitarização da Alemanha, a perda 

de suas colônias e o pagamento de pesadas indenizações aos países vencedores da I Guerra. 
02. a charge ironiza a consequência do Tratado de Versalhes, que, ao impor pesadas sanções aos 

alemães, fez florescer o ressentimento e o desejo de vingança contra as democracias liberais, 
abrindo espaço para a ascensão do nazismo. 

04. a criação da Liga das Nações tinha como objetivo evitar novos conflitos diante de um cenário de 
morte e destruição, o qual enfraqueceu a crença de que a Europa seria a referência de 
civilização e progresso. 

08. com o fim da I Guerra Mundial, os Estados Unidos aumentaram seu protagonismo e, com uma 
Europa devastada e em crise após os conflitos, tornaram-se o maior credor de diversos países 
do velho continente. 

16. o Tratado de Versalhes dividiu a Alemanha entre os quatro principais vencedores da guerra: 
Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. 

32. o Tratado de Versalhes estabeleceu o fim da democracia na Alemanha, transformando o país 
em um regime totalitário liderado por Adolf Hitler. 

 
RESPOSTA 
 
 
  

 

Charge sobre o Tratado de Versalhes publicada em 19 de outubro de 1930. 
Disponível em: https://hti.osu.edu/sites/default/files/styles/100/public/Versailles_63.jpg?itok=xFOSALBh.  

Acesso em: 10 maio 2022. 
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QUESTÃO 25 
 
As projeções cartográficas correspondem a maneiras diferentes de representar a superfície terrestre 
por meio de mapas. Sobre as projeções cartográficas, é correto afirmar que: 
 
01. uma projeção equivalente é aquela que não altera as áreas, mantendo uma relação constante 

com o correspondente na superfície terrestre. 
02. as projeções cartográficas foram superadas pelo crescente uso de imagens de satélites e 

geotecnologias. 
04. as projeções cônicas apresentam os meridianos como linhas retas convergentes para os polos 

e os paralelos como arcos concêntricos, sendo mais indicadas para representar regiões de 
médias latitudes. 

08. os tipos de projeções adotadas, dando destaque para determinados países em relação a 
outros, historicamente, refletem também a questão geopolítica de cada período. 

16. o ato de representar uma superfície aproximadamente esférica, como a do planeta Terra, em 
uma superfície plana gera alguma distorção. 

32. as projeções de Mercator e Peters são exemplos de projeções planas ou azimutais, pois 
representam a Terra em uma superfície plana. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 26 
 
Sobre o processo histórico e as características atuais da industrialização brasileira, é correto afirmar 
que: 
 
01. o processo de industrialização, desde o seu início, ocorreu de forma equânime em todo o 

território brasileiro. 
02. entre as décadas de 1930 e 1980, houve intensa expansão da indústria brasileira, formando-   

-se um polo de dinamismo no estado de São Paulo. 
04. a desconcentração industrial tem gerado um aumento na participação das regiões Sul e 

Centro-Oeste na produção de bens e serviços. 
08. as regiões brasileiras, internamente, não possuem grandes desigualdades de 

desenvolvimento socioeconômico, pois a atividade produtiva beneficia a região como um todo. 
16. a integração econômica e a consolidação de um mercado nacional estão relacionadas à 

formação de enormes disparidades nos níveis de desenvolvimento regional. 
32. o Sul e o Centro-Oeste, nas últimas décadas, apresentaram um incremento na participação da 

produção industrial nacional, atenuando as desigualdades destas que historicamente sempre 
foram as regiões mais deprimidas economicamente. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 27 
 
Analise a figura a seguir. 
 

 
AB’SÁBER, Aziz. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. [Adaptado]. 

 
O geógrafo Aziz Ab’Sáber publicou um estudo sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, em 1965, 
com base em extensa pesquisa e análise das paisagens e dos processos fisiográficos e biológicos do 
território brasileiro. Sobre as características dos domínios e os problemas socioambientais atuais 
relacionados a eles, é correto afirmar que: 
 
01. o domínio Amazônico é a conjunção de relevos predominantemente de baixa altitude e 

vegetação de Floresta Amazônica, que vem sofrendo, nas últimas décadas, com o aumento 
do desmatamento e das queimadas, relacionados ao avanço agrícola e da mineração. 

02. as faixas de transição apresentam a combinação de vegetação, solos e formas de relevo de 
seus domínios adjacentes, não sendo possível defini-las como um domínio ou outro. 

04. o domínio das Caatingas possui como elemento de destaque a presença de igapós e várzeas 
nas áreas alagáveis. 

08. os Mares de Morros se estendem na costa atlântica das regiões Nordeste, Sudeste e Sul e, 
historicamente, a ocupação humana nessa faixa causou uma série de problemas 
socioambientais. 

16. o domínio das Araucárias é caracterizado pelo predomínio de pradarias recobrindo um relevo 
típico de planície e é relativamente bem-preservado. 

32. o domínio do Cerrado se localiza na área identificada como Brasil Central, com a presença de 
chapadões recobertos por cerrados, onde a expansão das fronteiras agrícolas tem se 
constituído em grave risco para as nascentes de importantes rios brasileiros. 

 
RESPOSTA 
 
 

 

DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS 
BRASILEIROS 

 
(ÁREAS NUCLEARES) 

 
-1965- 
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QUESTÃO 28 
Analise as informações das figuras a seguir. 
 

Mapa – Sistema Aquífero Guarani (SAG) 

 
Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/saneamento-e-recursos-hidricos/resultados-de-pesquisa-sobre-os-aquiferos-guarani-e-

serra-geral-auxiliam-na-tomada-de-decisoes-da-gestao-das-aguas-catarinenses. Acesso em: 7 maio 2022. 
 

A hidrosfera corresponde a toda a parte líquida do planeta, incluindo a água superficial e subterrânea, 
como os aquíferos. Sobre o Sistema Aquífero Guarani e sua importância na organização do território, é 
correto afirmar que: 
 

01. o uso do Sistema Aquífero Guarani não é permitido ao abastecimento de cidades e setores da 
indústria, somente à agricultura em casos emergenciais de estiagem. 

02. o Sistema Aquífero Guarani já foi acessado e utilizado em alguns estados brasileiros por 
demandas de abastecimento hídrico da população e de atividades econômicas. 

04. a recarga do aquífero ocorre em áreas de afloramento encontradas na Argentina, pois nos 
demais territórios o processo de urbanização impermeabilizou o solo. 

08. o maior reservatório transfronteiriço da América do Sul compreende seis estados brasileiros e 
os territórios de países como Brasil, Chile, Argentina e Bolívia. 

16. a água existente nas porções confinadas do Sistema Aquífero Guarani é oriunda da infiltração 
de precipitações que ocorreram no tempo geológico da sua formação. 

32. o uso do solo em áreas urbanas e rurais pode oferecer riscos de contaminação ao aquífero 
caso não sejam planejadas ações de proteção das águas subterrâneas nos territórios.  

 

RESPOSTA 
 
QUESTÃO 29 
No que se refere ao conceito de amizade no livro VIII da Ética a Nicômaco, de Aristóteles, é correto 
afirmar que: 
 

01. Aristóteles inicia o livro VIII de sua Ética a Nicômaco afirmando que a amizade é uma forma de 
excelência moral.  

02. para Aristóteles há três espécies de amizade: por afeição recíproca, por interesse e por prazer.  
04. para Aristóteles as amizades por afeição recíproca são prejudiciais, pois as pessoas passam a 

agir apenas pela emoção.  
08. para Aristóteles as amizades por interesse e por prazer são apenas acidentais.  
16. a amizade perfeita é aquela em que apenas o interesse comanda, porque é sempre inteligente 

cada um buscar apenas seu interesse egoísta.  
32. Aristóteles afirma categoricamente que as amizades por interesse e por prazer são as únicas 

possíveis ao ser humano.  
 

RESPOSTA 
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QUESTÃO 30 
Para dizê-lo com todas as letras: as classes não existem como entidades separadas que olham ao redor, 
acham um inimigo de classe e partem para a batalha. Ao contrário, para mim, as pessoas se vêem numa 
sociedade estruturada de um certo modo (por meio de relações de produção fundamentalmente), suportam 
a exploração (ou buscam manter poder sobre os explorados), identificam os nós dos interesses 
antagônicos, debatem-se em torno desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a 
si mesmas como uma classe, vindo, pois, a fazer a descoberta de sua consciência de classe. Classe e 
consciência de classe são sempre o último e não o primeiro degrau de um processo histórico real. 
 

THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros ensaios. NEGRO, A. L.; SILVA, S. (Orgs.). Campinas: Editora da 
Unicamp, 2001. p. 274. 

 

Na passagem acima, o historiador inglês Edward Palmer Thompson defende uma concepção histórica de 
classes sociais que se oponha a uma noção estática. Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 

01. segundo a concepção histórica defendida por Thompson, indivíduos percebem a si mesmos 
como membros de uma classe em função de sua interpretação das relações sociais em que 
estão inseridos. 

02. na concepção defendida por Thompson, o conceito de classe social não se relaciona com a 
percepção de desigualdades e injustiças sociais. 

04. Em perspectiva histórica, as classes sociais são identificadas por meio de critérios objetivos 
estabelecidos por cientistas. 

08. para Thompson, a consciência de classe é fruto de um processo vivido por indivíduos e significa a 
compreensão de que um indivíduo faz parte de um conjunto de relações típicas de uma classe. 

16. a consciência de classe, segundo a perspectiva histórica, deve ser despertada por agentes 
políticos. 

32. a classe social vem a existir, segundo o texto, quando indivíduos suportam a exploração. 
64. desigualdades sociais e processos de opressão e exploração acontecem sistematicamente, 

independentemente do fato de que pessoas envolvidas consigam percebê-los ou não. 
 

RESPOSTA 
 

 
FÍSICA 

 
 

FORMULÁRIO 
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QUESTÃO 31 
Um estudante, sentado à beira da estrada, observou uma cena inusitada. Um cachorro (m = 12 kg), 
imóvel sobre um skate (m = 1 kg) que se movimentava da esquerda para a direita com velocidade de 
3,0 m/s, pega com a boca uma bola de borracha (m = 0,1 kg) que estava quicando, no ponto mais alto 
de sua trajetória.  
 

 
Considerando o exposto e desprezando o atrito entre o solo e os outros elementos, assim como a 
resistência do ar, é correto afirmar que: 
 

01. antes da colisão entre o cachorro e a bola, o módulo da quantidade de movimento do conjunto 
(cachorro+skate) é igual a 39,0 𝑘𝑔 ∙ 𝑚/𝑠. 

02. durante a colisão entre o cachorro e a bola, o módulo do impulso aplicado pela bola sobre o 
cachorro é menor do que o módulo do impulso aplicado pelo cachorro sobre a bola. 

04. a quantidade de movimento do sistema (cachorro+skate+bola) é conservada durante a colisão. 
08. entre o ponto A e o ponto B, a energia cinética da bola não se conserva.  
16. a colisão entre o cachorro e a bola é denominada perfeitamente elástica. 
32. no ponto A, a bola apresenta apenas energia potencial gravitacional. 

 
RESPOSTA 
 
QUESTÃO 32 
João criou um dispositivo, que chamou de “rampa escorregadia”, com o objetivo de desafiar seus 
amigos a ficarem imóveis sobre uma plataforma inclinada. O aparato era formado por uma rampa com 
inclinação variável. Primeiramente, João resolveu testá-la com a ajuda de seu amigo Tiago, conforme 
mostra a figura. À medida que Tiago movia a alavanca, a “rampa escorregadia” aumentava sua 
inclinação.  

 
Considerando o exposto, é correto afirmar que: 
 

01. enquanto João estiver em repouso sobre a “rampa escorregadia”, a força de atrito sobre ele é 
constante, independentemente da inclinação da rampa. 

02. o coeficiente de atrito estático entre a “rampa escorregadia” e João tem módulo igual ao 
cosseno de θ. 

04. o coeficiente de atrito entre a rampa e João depende, dentre outras coisas, do material de 
fabricação de suas roupas e calçados. 

08. o coeficiente de atrito estático entre a “rampa escorregadia” e João não depende da massa 
deste. 

16. à medida que a inclinação da “rampa escorregadia” aumenta, também aumenta o módulo da 
força normal aplicada sobre João. 

32. o módulo da força de atrito varia conforme o ângulo θ. 
 

RESPOSTA 
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QUESTÃO 33 
Durante a pandemia, Pedrinho ajudou sua família em algumas tarefas domésticas, principalmente na 
cozinha. Em um dos almoços de domingo, preparou uma salada de batatas com maionese, mas, 
devido ao atraso, sua mãe sugeriu que ele cozinhasse as batatas na panela de pressão (para que o 
cozimento fosse mais rápido). Ele lembrou-se de suas aulas de Física e, para explicar por que isso 
acontece, afirmou que: 
 
01. ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é igual a 1 atm, a temperatura de ebulição da água 

é igual a 100 oC. 
02. durante o cozimento, a água irá transferir energia térmica para o alimento. Quanto menor for a 

temperatura da água, mais rápida será a transferência de energia térmica. 
04. o aumento da pressão no interior da panela faz com que a água entre em ebulição a uma 

temperatura maior do que 100 oC. 
08. quando a pressão no interior da panela atinge um valor limite, o vapor no interior empurra o pino 

no centro da tampa (a válvula de contrapeso) e permanece em seu interior, o que impede a 
explosão da panela. 

16. a dependência entre a pressão e a temperatura de ebulição da água permite entender a 
dificuldade no cozimento de alimentos em algumas cidades muito acima do nível do mar, uma 
vez que, com a pressão atmosférica maior, a temperatura de ebulição da água é menor do 
que 100 oC. 

32. quando a válvula permite a saída do vapor, a chama do fogão pode ser abaixada para 
economizar o gás, pois a partir deste momento a água atingiu a temperatura máxima. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 34 
Após ver um anúncio sobre uma lâmpada decorativa, João resolveu construir a sua. Em seu projeto, a 
lâmpada (V = 12 V e Pot = 2 W) acende quando duas esferas metálicas imantadas, de mesma massa e 
ligadas a fios de massas desprezíveis, estão unidas, como mostra a figura abaixo. O sistema é 
alimentado por duas baterias de 6 V associadas.  
 

 
Considerando o exposto, é correto afirmar que: 
 
01. cada esfera apresenta um único polo magnético; contudo, uma delas apresenta o polo norte e a 

outra, o polo sul. 
02. a resistência da lâmpada é de 72,0 𝛺. 
04. as baterias que alimentam a lâmpada estão ligadas em paralelo. 
08. entre as esferas existe uma força magnética de módulo, no mínimo, igual ao módulo do peso de 

uma das esferas. 
16. uma corrente elétrica contínua atravessa a lâmpada. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 35 
Além do uso em experimentos para um maior entendimento sobre a estrutura da matéria e a origem do 
Universo, a colisão de partículas carregadas aceleradas em alvos também é utilizada na medicina. 
Como exemplo, podemos considerar o tubo de raios X que está representado na figura abaixo. 

 
No interior do tubo – bastante rarefeito –, os elétrons emitidos com velocidades muito pequenas 
(próximas a zero) no cátodo (C) são acelerados, ao percorrerem uma distância d, em direção ao ânodo 
(A) pela presença de uma diferença de potencial (V). Com relação ao processo, podemos afirmar que: 
 

01. a velocidade mínima dos elétrons ao atingirem o ânodo é 𝑣 = �2∙𝑒∙𝑉
𝑚

 . 
 

02. para que a maioria dos elétrons emitidos no cátodo C atinjam o ânodo A, o sentido do vetor 
campo elétrico deve ser de A para C. 

04. os raios X são produzidos durante o frenamento dos elétrons ao atingirem o alvo. 
08. o comprimento de onda mínimo dos raios X produzidos é igual a 𝜆𝑚𝑖𝑛 = ℎ∙𝑐

𝑒∙𝑉
 . 

16. a frequência máxima dos fótons produzidos depende do material do alvo. 
32. o alvo deve ser composto por um material de elevado ponto de fusão, pois durante as colisões 

dos elétrons são produzidos raios X e energia térmica. 
 
RESPOSTA 
 

QUÍMICA 
QUESTÃO 36 
A água é uma substância muito importante para o planeta. Sobre a água e suas propriedades, é 
correto afirmar que: 
 
01. é considerada um solvente universal, pois é miscível em qualquer proporção com solventes 

orgânicos. 
02. na sua estrutura, a água possui dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. 
04. a densidade da água depende da sua temperatura. 
08. a água é uma substância apolar, portanto capaz de solubilizar gorduras apolares. 
16. embora o gelo (água no estado sólido) flutue na água, a densidade do gelo é maior que a da 

água líquida (a 25 ºC). 
 
RESPOSTA 
 
QUESTÃO 37 
O seleneto de estanho é um material termoelétrico de alto desempenho na conversão de calor em 
eletricidade. Em condições adequadas, o material pode ser produzido a partir de selênio (Se) e 
estanho (Sn) elementares, como representado na equação abaixo: 
 

2Se + Sn → SnSe2 
 

Sobre a reação e as substâncias mencionadas, é correto afirmar que: 
 
01. o seleneto de estanho é formado por ligações de hidrogênio entre Se e Sn na estrutura do 

sólido. 
02. selênio e estanho pertencem ao grupo dos calcogênios na tabela periódica. 
04. de acordo com a reação, a proporção estequiométrica indica que 2 g de selênio reagem com    

1 g de estanho. 
08. em uma reação com rendimento de 100%, 157,9 g de selênio reagirão completamente com 

118,7 g de estanho para formar o produto final. 
16. considerando rendimento de 50,0% na reação, serão produzidos 138 g de seleneto de estanho 

a partir de 1,00 mol de estanho. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 38 
Para enfeitar uma festa de aniversário, foram utilizados dois balões idênticos 
preenchidos com gás e identificados com as letras A e B, que foram amarrados a 
barbantes e fixados em uma parede. Considere que, uma vez preenchidos, os balões 
não permitam entrada nem saída de gás. Sobre o assunto, é correto afirmar que:  
 
01. se o balão A for preenchido com um gás de maior densidade do que o ar 

atmosférico, será fracamente atraído pela força da gravidade e irá flutuar. 
02. se o balão A for preenchido com 20,0 mol de hélio e o balão B, com 10,0 mol de nitrogênio, a 

pressão interna no balão A será maior do que a pressão interna no balão B. 
04. o som ouvido ao estourar um balão é resultado da rápida compressão do gás que está em seu 

interior ao ser liberado para a atmosfera, já que a pressão interna do balão cheio é menor do 
que a pressão externa. 

08. se o balão A for posicionado sob a luz solar num dia de verão em Florianópolis e o balão B for 
escondido no interior de um refrigerador mantido a 4 ºC, o gás no interior do balão A irá se 
contrair e o balão irá murchar, ao passo que o gás no interior do balão B será congelado, em 
função do aumento da pressão interna causado pela redução da temperatura. 

16. se ao balão A forem adicionados 150 g de oxigênio (O2) e ao balão B forem adicionados 150 g 
de nitrogênio (N2), haverá mais moléculas de gás no balão B do que no balão A. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 39 
Diversas plantas são capazes de produzir substâncias estimulantes, muitas das quais são 
regularmente consumidas pelos seres humanos. Moléculas estimulantes são usualmente metabólitos 
secundários que as plantas podem utilizar para proteção contra insetos, herbívoros, parasitas ou 
doenças. Dois dos estimulantes mais comuns são a cafeína, presente nos grãos de café, e a 
teobromina, presente na semente de cacau e, portanto, no chocolate. As estruturas moleculares de 
cafeína e teobromina são mostradas abaixo. 
 

  
Cafeína                      Teobromina 

  
  

Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
 
01. cafeína e teobromina são exemplos de ácidos carboxílicos; por isso, café e chocolate devem ser 

consumidos com moderação por pessoas com doenças estomacais. 
02. a cafeína possui, em sua estrutura, cinco átomos de carbono, o que lhe confere características 

de um hidrocarboneto. 
04. ao consumir 100 g de um chocolate que contenha teobromina na concentração 5,0 g/kg, 

estarão sendo ingeridos 500 mg de teobromina. 
08. a cafeína constitui um exemplo de molécula formada por ligações com elevado caráter iônico, o 

que justifica a alta solubilidade do café na água, que é polar. 
16. a teobromina possui fórmula molecular C7H8N4O2, o que lhe confere uma massa molar inferior 

à da cafeína. 
 
RESPOSTA 
 
 

 

A 
B 
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QUESTÃO 40 
Ácidos e bases são substâncias essenciais ao metabolismo de seres vivos e estão presentes em 
diversos produtos de uso cotidiano. O parâmetro comumente utilizado para mensurar as 
características ácidas ou básicas dos produtos é o potencial hidrogeniônico, ou pH. Considere a tabela 
abaixo, que traz valores aproximados de pH para diferentes líquidos a 25 ºC, e some as proposições 
corretas. 
 

Líquido pH aproximado 
Suco gástrico estomacal (solução de HCℓ) 1,5 
Suco de limão 2,0 
Café 5,0 
Água sanitária (solução de NaCℓO) 12,0 

 
01. O suco gástrico é composto por um ácido forte (HCℓ), que se dissocia completamente na água 

para produzir íons hidróxido e, portanto, produzir soluções com baixo pH. 
02. A concentração de íons H+ em uma xícara de café é menor do que em um copo de suco de 

limão. 
04. Ao utilizar água sanitária para limpar o chão após um derramamento de suco de limão, estará 

ocorrendo uma reação de neutralização. 
08. Suco gástrico, suco de limão e café constituem exemplos de soluções ácidas, nas quais a 

concentração de íons H+ é superior à de íons OH-. 
16. O NaCℓO, que compõe a água sanitária, é um ácido que, em água, torna-se alcalino, o que 

confere ao produto de limpeza respectivo o pH superior a 10. 
 
RESPOSTA 
 

 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

 
1. Leia atentamente as propostas e escolha somente uma delas para redigir sua redação. 

2. Não escreva em versos. Use linguagem clara e utilize a variedade padrão da língua portuguesa. 

3. Não se esqueça de dar um título à sua redação. 

4. Transcreva sua redação de forma legível no espaço de 30 linhas delimitado na folha oficial de 

redação. Utilize caneta esferográfica fabricada em material transparente, de tinta preta 

(preferencialmente) ou azul. 

5. Não será avaliada redação contida na folha de rascunho, no verso da folha oficial de redação ou 

transcrita a lápis.  

6. Será atribuído zero à redação com fuga total do tema, resultante de plágio, escrita em versos ou 

com identificação do(a) candidato(a). 

 
Atenção: O espaço para rascunho da redação encontra-se na página 30 deste caderno. 
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     REDAÇÃO 
 

 
Texto 1 

 
HOMESCHOOLING (ensino domiciliar) 

 
O homeschooling, muito comum em outros países, é o ensino doméstico de crianças e jovens 
em idade escolar. Os conteúdos são lecionados na casa do aluno, por algum familiar ou 
pessoa que resida no mesmo local.  
 
 

Motivações 
• receio dos possíveis perigos do ambiente   

escolar, como drogas, bullying, sexualidade 
precoce; 

• conservação de valores morais, culturais, 
ideológicos e religiosos; 

• flexibilidade de conteúdo escolar; 
• experimentação de modelos educativos que 

se adaptem ao desenvolvimento particular 
do aluno; 

• flexibilidade geográfica e de horários. 

Desvantagens 
• carência de conhecimento coletivo; 
• confusão entre papel de pai e 

professor; 
• falta de socialização com pessoas da 

mesma idade; 
• limitação da aquisição de 

conhecimentos e da visão de mundo 
do aluno. 

 
 
 

Disponível em: https://www.infoescola.com/educacao/homeschooling-ensino-domestico. [Adaptado]. Acesso em: 8 abr. 2022. 
 

 
Texto 2 

 

 
Disponível em: https://fernandapsol.com.br/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-15-at-09.42.37-1.jpeg.  

Acesso em: 8 abr. 2022. 
 
Com base nos textos 1 e 2, escolha uma das quatro propostas apresentadas para escrever a sua 
redação.  
 
PROPOSTA 1  
Produza um textão, conforme aqueles que circulam na internet, para ser postado em seu perfil em 
uma rede social, com um posicionamento sobre o tema “ensino domiciliar”.  
 
PROPOSTA 2 
Produza um manifesto sobre o tema “ensino domiciliar”. Escolha assinar como: a) Professor(a); b) Pai 
ou mãe de estudante; c) Proprietário(a) de plataforma digital de educação.  
 
PROPOSTA 3 
Produza um fragmento de um diário (uma página ou um dia) de um estudante do ensino domiciliar. 
 
PROPOSTA 4 
Produza uma dissertação sobre o tema “direitos e deveres no processo de ensino domiciliar”. 
 
Não utilize seu nome verdadeiro de forma alguma na folha oficial. 
 
 
  

https://diplomatique.org.br/o-poder-das-grandes-plataformas-digitais-avanca-sobre-a-educacao-no-isolamento-social/
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FOLHA DE RASCUNHO – REDAÇÃO  
 

ESTE RASCUNHO NÃO SERÁ AVALIADO! 
TRANSCREVA SUA REDAÇÃO PARA A FOLHA OFICIAL. 

 
 

TÍTULO 
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

 
 

SOMENTE ESTA GRADE PODERÁ SER DESTACADA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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  
                    

 

 



COPERVE - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL VAGAS REMANESCENTES UFSC/2022 - ESPANHOL 
 

31 
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CADERNO DE PROVA – SEGUNDA LÍNGUA – ESPANHOL 
 

INSTRUÇÕES 
 

NÃO ABRA ESTA PROVA ANTES DE AUTORIZADO(A)  
PELO FISCAL 

 
Conferência do cartão-resposta 

1. Verifique os seus dados no cartão-resposta e assine no local indicado. Observe se ele contém 
marcações indevidas. Se houver alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

 
Conferência da prova 

2. Confira se a língua estrangeira em sua prova corresponde à indicada no seu cartão-resposta. Caso 
não corresponda, solicite ao fiscal a substituição da prova. 

3. Depois de autorizado(a) pelo fiscal, verifique se a prova contém a sequência de quarenta questões. 
Se houver imperfeição na impressão, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

 
Questões da prova 

4. Nas questões de proposições múltiplas, a resposta deve ser um número inteiro, entre 01 e 99, 
incluindo esses valores.  

5. Nas questões abertas, a resposta será um número inteiro entre 00 e 99, incluindo esses valores. 
 

Folha de resposta da Redação 
6. A folha de resposta da Redação será utilizada para transcrever a redação, a qual deverá ser feita 

dentro do tempo de duração da prova. NÃO se identifique de forma alguma nessa folha (nomes, 
desenhos etc. que não tenham a ver com o solicitado) nem utilize corretivos. 

7. Verifique o seu número de inscrição impresso na folha de resposta. Observe se ela contém 
marcações indevidas. Se houver alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

 
Durante a prova 

8. É proibido: 
a. fazer perguntas sobre a prova aos fiscais; 
b. destacar folhas da prova (com exceção da grade constante do rodapé da última página); 
c. comunicar-se com outros candidatos; 
d. portar/usar material didático-pedagógico telefone celular, relógio (qualquer tipo), controle 

remoto, chave eletrônica de veículos, cigarro eletrônico, fone de ouvido, armas, acessórios de 
chapelaria (chapéu, boné, gorro, turbante e similares), óculos escuros, calculadora, tablet, pen 
drive, MP-player ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, exceto em casos excepcionais 
referentes a condições especiais. 

 
Término da prova 

9. A saída será permitida a partir das 16h30. Antes de sair, entregue a prova, a folha de resposta da 
Redação e o cartão-resposta ao fiscal.  

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, destaque a grade constante do rodapé da página 
30. 

11. Os três últimos candidatos devem sair simultaneamente. 
 

Identificação do(a) candidato(a) 
12. Preencha os dados abaixo e assine no local indicado. 

 
 NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME  

   

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
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