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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 1 
 

Os novos antropófagos 
 

Artistas da periferia de São Paulo lançam sua própria Semana de Arte Moderna 
 

Manifesto da Antropofagia Periférica 
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A Periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas há de vir a voz que grita 
contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente 
galopando contra o passado. A favor de um futuro limpo, para todos os brasileiros. 
A favor de um subúrbio que clama por arte e cultura, e universidade para a diversidade. 
Agogôs e tamborins acompanhados de violinos, só depois da aula. 
Contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção. Contra a arte fabricada 
para destruir o senso crítico, a emoção e a sensibilidade que nasce da múltipla escolha. 
A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. 
A favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e sinhá não quer. Da poesia periférica 
que brota na porta do bar. 
Do teatro que não vem do “ter ou não ter…”. Do cinema real que transmite ilusão. 
Das Artes Plásticas, que, de concreto, querem substituir os barracos de madeira. 
Da Dança que desafoga no lago dos cisnes. 
Da Música que não embala os adormecidos. 
Da Literatura das ruas despertando nas calçadas. 
A Periferia unida, no centro de todas as coisas. 
Contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais das quais a arte vigente não fala. 
Contra o artista surdo-mudo e a letra que não fala. 
É preciso sugar da arte um novo tipo de artista: o artista-cidadão. Aquele que na sua arte não 
revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbeciliza um 
povo desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país. Que, 
armado da verdade, por si só exercita a revolução. 
Contra a arte domingueira que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo da poltrona. 
Contra a barbárie que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros e espaços para o 
acesso à produção cultural. 
Contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado. 
Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. Miami pra eles? “Me ame pra nós!”. 
Contra os carrascos e as vítimas do sistema. 
Contra os covardes e eruditos de aquário. 
Contra o artista serviçal escravo da vaidade. 
Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada. 
A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. 
Por uma Periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. 
É TUDO NOSSO! 

 

Sérgio Vaz, Poeta da Periferia. 
 

BRUM, Eliane. Os novos antropófagos.  
Disponível em: http://elianebrum.com/reportagens/os-novos-antropofagos. Acesso em: 13 ago. 2022. 
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QUESTÃO 01 
Com base no texto 1, é correto afirmar que: 
 
01. o trecho “Agogôs e tamborins acompanhados de violinos, só depois da aula” (linha 05) aponta 

que é necessário estudar para tocar esses instrumentos. 
02. é estabelecida uma relação de oposição entre o “artista surdo-mudo” (linha 18) e o “artista-      

-cidadão” (linha 19). 
04. ao citar “ter ou não ter” (linha 11), o autor faz uma alusão à famosa passagem de Shakespeare 

“ser ou não ser”, deixando implícita uma crítica ao consumismo. 
08. a ideia central do texto é que um novo tipo de artista muda o mundo com a sua arte. 
16. é um manifesto de cunho político, cultural e social, que busca marcar um posicionamento 

sobre a arte periférica, além de sensibilizar e persuadir o público a engajar-se nesse 
movimento. 

 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 02 
Com base no texto 1 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. a afirmação, no início e no fim do manifesto, de que a “Periferia” (grafada com inicial 

maiúscula) se une pelo amor, pela dor e pela cor imprime uma identidade ao movimento. 
02. o texto propõe a ruptura com os paradigmas da cultura elitista propostos pela Semana de Arte 

Moderna. 
04. o título “Manifesto da Antropofagia Periférica” remete a outros manifestos do Modernismo 

brasileiro, propondo que a periferia seja deglutida pelo centro, de onde provém a verdadeira 
arte. 

08. a relação entre os instrumentos do samba e os da música erudita (“Agogôs”, “tamborins” e 
“violinos” – linha 05) faz jus à proposta de antropofagia cultural iniciada pelos modernistas da 
década de 1920. 

16. ao posicionar-se “Contra o artista surdo-mudo e a letra que não fala” (linha 18), o texto revela- 
-se não inclusivo às pessoas com deficiência. 

 
RESPOSTA 
 
QUESTÃO 03 
Com base no texto 1 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. o termo “vampiros” (linha 31) está sendo empregado como uma metonímia, em que a parte 

(dinheiro privado) é tomada pelo todo (dinheiro público). 
02. no trecho “Miami pra eles? ‘Me ame pra nós!’” (linha 27), o autor joga com diferenças 

fonológicas e ortográficas entre o inglês e o português, reforçando a importância do nacional 
sobre o estrangeiro. 

04. em “é preciso sugar da arte um novo tipo de artista: o artista-cidadão” (linha 19), a parte 
sublinhada corresponde ao sujeito, termo oracional sobre o qual é feita uma afirmação.  

08. a oração “que liberta” (linha 08) amplia a abrangência do nome “Arte”, correspondendo a uma 
oração adjetiva explicativa. 

16. as expressões “do batuque” (linha 09), “Da Dança” (linha 13) e “Da Música” (linha 
14) correspondem a complementos do nome “favor” (linha 09), indicados como os mais 
importantes elementos do Manifesto da Antropofagia Periférica. 

32. a expressão “das quais” (linha 17) está retomando “injustiças sociais” (linha 17). 
 
RESPOSTA 
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Texto 2 
 

Ode ao burguês 
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Eu insulto o burguês! O burguês-níquel, 
O burguês-burguês! 
A digestão bem-feita de São Paulo! 
O homem-curva! o homem-nádegas! 
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, 
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 
 
Eu insulto as aristocracias cautelosas! 
Os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros! 
que vivem dentro de muros sem pulos; 
e gemem sangues de alguns mil-réis fracos 
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês 
e tocam os “Printemps” com as unhas! 
 
Eu insulto o burguês-funesto! 
O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições! 
Fora os que algarismam os amanhãs! 
Olha a vida dos nossos setembros! 
Fará Sol? Choverá? Arlequinal! 
Mas à chuva dos rosais 
O êxtase fará sempre Sol! 
 
* 
 
Morte à gordura! 
Morte às adiposidades cerebrais! 
Morte ao burguês-mensal!  
ao burguês-cinema! ao burguês-tílburi! 
Padaria Suissa! Morte viva ao Adriano! 
“- Ai, filha, que te darei pelos teus anos? 
– Um colar… – Conto e quinhentos!!! 
Mas nós morremos de fome!” 
 
Come! Come-te a ti mesmo, oh gelatina pasma! 
Oh! purée de batatas morais! 
Oh! cabelos nas ventas! oh! carecas! 
Ódio aos temperamentos regulares! 
Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia! 
Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados! 
Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, 
sempiternamente as mesmices convencionais! 
De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia! 
Dois a dois! Primeira posição! Marcha! 
Todos para a Central do meu rancor inebriante! 
 
Ódio e insulto! Ódio e raiva! Ódio e mais ódio! 
Morte ao burguês de giolhos, 
cheirando religião e que não crê em Deus! 
Ódio vermelho! Ódio fecundo! Ódio cíclico! 
Ódio fundamento, sem perdão! 
Fora! Fu! Fora o bom burguês!… 

 
ANDRADE, Mário de. Pauliceia desvairada. São Paulo: Martim Claret, 2016. p. 61-62. 
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QUESTÃO 04 
Com base na obra Pauliceia desvairada, de Mário de Andrade, publicada originalmente em 1922, no 
contexto sócio-histórico e literário da obra e, ainda, de acordo com a variedade padrão da língua 
escrita, é correto afirmar que: 
 
01. para exaltar a figura do burguês, personagem central da cultura brasileira do início do século 

XX, Mário de Andrade faz uso de um poema lírico composto de estrofes de versos com igual 
medida, em tom alegre e festivo, conhecido como ode. 

02. são recorrentes na obra as referências à palavra ‘arlequim’ e suas variantes, como “arlequinal” 
(linha 17), remetendo a uma espécie de roupa adaptada ao clima chuvoso de São Paulo. 

04. a posição do adjetivo na expressão “bom burguês” (linha 44) é empregada como recurso 
linguístico para caracterizar uma classe social, e não um indivíduo, diferentemente do sentido 
da expressão ‘burguês bom’. 

08. o eu-lírico introduz um possível diálogo entre um burguês e sua filha (linhas 25-27), 
evidenciando o apego às aparências. 

16. “algarismam” (linha 15) corresponde a um neologismo, formado a partir do nome ‘algarismo’, 
pelo acréscimo de desinências verbais e de um complemento direto (“os amanhãs”).  

 
RESPOSTA 
 

Texto 3 
 

Texto 4 

 
Composição com Vermelho Amarelo e Azul. 

Piet Mondrian. 1935/1942  
 

Disponível em: https://arteeartistas.com.br/biografia-de-piet-
mondrian. Acesso em: 2 set. 2022. 

Disponível em: http://www.custodio.net/haikai/haikai02.html ou 
http://ensinandoartesvisuais.blogspot.com/2007/08/charge-e-

arte_13.html. Acesso em: 2 set. 2022. 
 
QUESTÃO 05 
Com base nos textos 3 e 4 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar 
que: 
 

01. no texto 4, existe uma relação de intratextualidade entre a sombra e a janela. 
02. o texto 4 estabelece uma relação de intertextualidade com o texto 3. 
04. nos textos 3 e 4, a linguagem verbal não é necessária para se compreender os sentidos dos 

textos. 
08. no texto 4, “manhã” e “mondrian” rimam por as vogais serem pronunciadas como a vogal nasal 

‘a’ no português. 
16. no texto 4, “No meu quarto” e “de manhã” remetem à ideia de quantidade e tempo, 

respectivamente. 
32. a charge de Custódio, texto 4, é construída estabelecendo uma relação entre a linguagem 

poética e a das artes plásticas. 
 
RESPOSTA 
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Texto 5 
 
ROSA NEGRA 
 
01  Nervosa Flor, carnívora, suprema, 
02  Flor dos sonhos da Morte, Flor sombria, 
03  Nos labirintos da tu’alma fria 
04  Deixa que eu sofra, me debata e gema. 
 
05  Do Dante o atroz, o tenebroso lema 
06  Do inferno a porta em trágica ironia, 
07  Eu vejo, com terrível agonia, 
08  Sobre o teu coração, torvo problema. 
 
09  Flor do delírio, flor do sangue estuoso 
10  Que explode, porejando caudaloso, 
11  Das volúpias da carne nos gemidos. 
 
12  Rosa negra da treva, Flor do nada, 
13  Dá-me essa boca acídula, rasgada, 
14  Que vale mais que os corações proibidos! 
 
SOUSA, Cruz e. Rosa negra. In: NUNES, Zilma Guesser (org.). Negro: 
Cruz e Sousa. Florianópolis: Caminho de Dentro, 2019. p. 27. 

Texto 6 
 

  
 

 
 
 

Disponível em: https://floripacentro.com.br/trabalho-concluido-
poema-manuscrito-completa-painel-de-cruz-e-sousa.  

Acesso em: 2 set. 2022. 
 

 
QUESTÃO 06 
Com base no texto 5, no texto 6, na leitura integral de Negro: Cruz e Sousa, coletânea de textos do 
poeta, organizada por Zilma Guesser Nunes em 2019, no contexto sócio-histórico e literário dos 
textos e, ainda, de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. no texto 6, o painel pintado na lateral de um prédio da capital catarinense resultou em um dos 

apelidos mais conhecidos de Cruz e Sousa, o de ‘poeta emparedado’. 
02. parte da crítica literária brasileira acusou Cruz e Sousa de menosprezar sua condição de 

negro e de supervalorizar a cor branca, um equívoco que a coletânea Negro: Cruz e Sousa 
acaba por ignorar. 

04. Cruz e Sousa foi um homem culto, poliglota e com um variado repertório de leituras, como 
evidencia sua produção em poesia, prosa e mesmo sua correspondência. 

08. a valorização de elementos místicos e religiosos recorrentes na estética simbolista é 
neutralizada pelo ateísmo de Cruz e Sousa. 

16. no texto 5, Cruz e Sousa faz referência à sua amante, Gavita Rosa Gonçalves, a Rosa Negra, 
com quem viveu uma tórrida história de amor antes do casamento. 

32. em “tu’alma” (linha 03), temos o uso do apóstrofo marcando a supressão de um fonema, 
recurso comum na estética do poeta simbolista para explorar a sonoridade.  

 
RESPOSTA 
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Texto 7 
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 “Esta cidade acabou-se”, pensou Gregório de Matos, olhando pela janela do sobrado 
no terreiro de Jesus. “Não é mais a Bahia. Antigamente havia muito respeito. Hoje, até dentro 
da praça, nas barbas da infantaria, nas bochechas dos granachas, na frente da forca fazem 
assaltos à vista.” 
 Veio à sua mente a figura de Gongora y Argote, o poeta espanhol que tanto admirava, 
vestido como nos retratos em seu hábito eclesiástico de capelão do rei: o rosto longo e duro, o 
queixo partido ao meio, as têmporas raspadas até detrás das orelhas. Gongora tinha-se 
ordenado sacerdote aos cinquenta e seis anos. Usava um anel de rubi no dedo anular da mão 
esquerda, que todos beijavam. Gregório de Matos queria, como o poeta espanhol, escrever 
coisas que não fossem vulgares, alcançar o culteranismo. Saberia escrever assim? Sentia 
dentro de si um abismo. Se ali caísse, aonde o levaria? Não estivera Gongora tentando unir a 
alma elevada do homem à terra e seus sofrimentos carnais? Gregório de Matos estava no 
lado escuro do mundo, comendo a parte podre do banquete. Sobre o que poderia falar? Goza, 
goza el color, da luz, el oro. Teria sido bom para Gregório se tivesse nascido na Espanha? 
Teria sido diferente? “Ah, Gregório”, pensou o poeta, “por que em culis mundi te meteste?” 

 
MIRANDA, Ana. Boca do inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 13. 

 
 

 
QUESTÃO 07 
Com base no texto 7, na leitura integral da obra Boca do Inferno, de Ana Miranda, originalmente 
publicada em 1989, no contexto sócio-histórico e literário da obra e, ainda, de acordo com a 
variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. na obra, o uso de vocabulário arcaico, os termos latinos e as inversões sintáticas colaboram 

para imitar o caráter rebuscado da linguagem barroca. 
02. no texto 7, o narrador se compara ao poeta espanhol Gongora y Argote, a quem inveja por não 

ter acesso ao figurino europeu e ao anel de rubi no dedo anular, que todos beijavam em sinal 
de respeito. 

04. no trecho “Não estivera Gongora tentando unir a alma elevada do homem à terra e seus 
sofrimentos carnais?” (linhas 11-12), o uso de antítese contribui para a recriação de uma 
estética marcada por contrastes e oposições. 

08. Boca do Inferno é uma biografia, pois narra de modo fiel, amparado em farta pesquisa, a vida 
de uma figura histórica importante, o poeta Gregório de Matos. 

16. o título do livro faz menção a um pseudônimo do poeta, apelidado de ‘Boca do Inferno’ por 
ameaçar os descrentes com a condenação e o fogo do inferno. 

 
RESPOSTA 
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Texto 8 
 

[Fragmento 1] 
 

No caso da greve, por exemplo, vou contar. Os fulanos, não digo quem, três fulanos que vivem 
cochichando no portão da fábrica vieram cochichar comigo. Não digo os nomes porque agora mudou 
tudo, vocês sabem, greve dá complicação, não existe mais. Mas os homens achavam importante eu 
aderir, por isso e por aquilo, por eu ser um sujeito sensato, uma espécie de modelo, disseram. Eles 
queriam reivindicar uma série de coisas, talvez até justas, coisas que iam das condições de trabalho até 
os problemas de esgoto, só acontece é que não tenho tempo de mexer com política. É uma questão de 
consciência, diziam, consciência de classe. Pois eu sou bem consciente, organizei uma casa e sete 
filhos. Aí os fulanos fizeram ironia comigo, dizendo que classe operária não era só a minha família. Mas 
eu também saí do nada e em vez de me meter com sociologias aprendi meu ofício, aprendi mais que um 
simples ofício, hoje sou operário qualificado e tenho mulher doente em casa, vou voltar para casa, 
enfeitar minha casa, cuidar da vida. 
 
[Fragmento 2] 
 

Pois esses auroques viviam por aqui, andavam nus e sem se incomodar com os vírus da Jungla. 
Andavam em tribos, selvagens e arredios mas logo afáveis, querendo ajudar nos trabalhos para imitar boi 
civilizado. Querendo imitar os costumes civilizados, aprenderam a beber, tragar, tossir e se enrabar, 
gostaram de se vestir e apodreceram junto com a roupa. Foram enterrados de gravata, à beira da estrada 
que não chegaram a usufruir. Os auroques. 

Quando se pensa nessas misérias tudo mais parece tão mesquinho que Juvenal, o Bom Boi, 
silenciou. Certamente emocionado, calado fez todo o percurso de volta, sem nem enaltecer o crepúsculo. 
E já se avistava a Estância quando umas vaquinhas retomaram a cantilena do cadê-meu-filho. Aí Juvenal 
perdeu a cabeça e disse uma verdade. Disse que naquela fazenda, crimes, sumiços e barbaridades 
sempre houve e ninguém nunca se importou com isso. Agora as vaquinhas estão chocadas porque pode 
acontecer a seus filhos o que antes só acontecia ao filho da empregada. 

— Bruto assassino! 
— Assassino cínico! 

 

BUARQUE, Chico. Fazenda Modelo. São Paulo: Círculo do Livro, s/d. p. 77-78; 85-86. 
 

QUESTÃO 08 
Com base no texto 8 e na leitura integral de Fazenda Modelo, publicada originalmente em 1974, no 
contexto sócio-histórico e literário da obra e, ainda, de acordo com a variedade padrão da língua 
escrita, é correto afirmar que: 
 

01. no fragmento 1, o emprego de elementos referenciais de primeira pessoa do singular e terceira 
pessoa do plural se alternam na narrativa, marcando o contraste na argumentação daquele 
que pensa a partir de sua própria realidade e daqueles que pensam em prol do coletivo.  

02. na obra, o narrador do fragmento 1 é o capataz da Fazenda Modelo, responsável por cuidar 
dos bois. 

04. os auroques eram índios pertencentes à tribo Auroqueawás, que de início resistiram à 
exploração de Juvenal, mas logo se renderam às facilidades da pecuária industrializada, 
ficando à mercê do patrão. 

08. a obra denuncia as formas de dominação e repressão social em uma comunidade bovina sob 
o comando do boi Juvenal, numa alusão ao que acontecia na sociedade brasileira na época de 
publicação da obra. 

16. Chico Buarque escreveu esta obra logo após o fim do período de ditadura civil-militar no Brasil, 
ocorrida de 1964 a 1985, quando enfim sentiu-se seguro para criticar o regime daquela época, 
tanto na literatura quanto na música. 

32. no fragmento 2, a relação entre conformismo e rebeldia se altera: os auroques eram rebeldes, 
mas aderiram aos costumes dos civilizados; já as vaquinhas eram indiferentes às injustiças 
alheias, mas passaram a contestá-las diante da possibilidade de serem atingidas pelas 
mesmas violências. 

 
RESPOSTA 
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Texto 9 
 

Construção 
Compositor e intérprete: Chico Buarque 

Álbum Construção, 1971 
 

01 
02 
03 
04 
 
05 
06 
07 
08 
 
09 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
16 
17 
 

Amou daquela vez como se fosse a última 
Beijou sua mulher como se fosse a última 
E cada filho seu como se fosse o único 
E atravessou a rua com seu passo tímido 
 
Subiu a construção como se fosse máquina 
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 
Tijolo com tijolo num desenho mágico 
Seus olhos embotados de cimento e lágrima 
 
Sentou pra descansar como se fosse sábado 
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe  
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago 
Dançou e gargalhou como se ouvisse música 
 
E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 
E flutuou no ar como se fosse um pássaro 
E se acabou no chão feito um pacote flácido 
Agonizou no meio do passeio público 
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 
[...] 

 
QUESTÃO 09 
Com base nos textos 8 e 9 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar 
que: 
 
01. as quatro estrofes do texto 9 estabelecem uma relação de progressão ao narrar 

acontecimentos no dia de um operário até sua morte acidental no trabalho. 
02. todos os versos da letra terminam com palavras de mesma tonicidade, mas que seguem 

regras de acentuação diferentes. 
04. “como se fosse máquina” (linha 05) é um exemplo de metáfora. 
08. em Fazenda Modelo e no texto 9, é feita uma crítica de forma implícita ao modo como se dão 

as relações de trabalho no Brasil; no primeiro, o homem é animalizado e, no segundo, é 
objetificado. 

16. “Amou” (linha 01), “Subiu” (linha 05), “Sentou” (linha 09) e “tropeçou” (linha 13) indicam ações 
pontuais realizadas no passado, enquanto “fosse” (linhas 01, 05, 09 e 13) indica uma ação 
atrelada a uma condição. 

32. no fragmento 1 do texto 8 e no texto 9, as personagens evocadas são trabalhadores que não 
refletem sobre a exploração decorrente da relação entre o capital e o trabalho. 

64. o texto 9 retrata a alienação do trabalhador, reduzido à condição braçal, na sociedade 
moderna e urbana. 

 
RESPOSTA 
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Texto 10 
 

ONDAS DE OURO 
 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

[...] 
 Eram cinco horas. Subira o quinto recado do patrão. A réstia de sol já não entrava pela 
janela. Embaixo, nas calçadas da rua, muita bulha de passos e um rumor alto de vozes. 
Mendonça tinha concluído a obra. Pela escada de caracol ouviu uns passos de homem e 
outros leves, rápidos, evidentemente de mulher; depois um ruge-ruge de vestido do seda, e 
umas gargalhadinhas em falsete.  
 – Pronta a encomenda, Sr. Mendonça? Perguntou, num acentuado sotaque francês, o 
dono da casa. 
[...] 

ALMEIDA, Júlia Lopes de. Ondas de ouro. In: ALMEIDA, Júlia Lopes de. Ânsia eterna. Brasília: Senado, 2019. p. 119. 
 
QUESTÃO 10 
Com base no texto 10 e na leitura integral de Ânsia eterna, publicada originalmente em 1903, no 
contexto sócio-histórico e literário da obra e, ainda, de acordo com a variedade padrão da língua 
escrita, é correto afirmar que: 
 
01. os termos “obra” (linha 03) e “encomenda” (linha 06) retomam o mesmo objeto na cena; 

enquanto o primeiro termo sinaliza para um valor afetivo, o segundo assume uma conotação 
comercial.  

02. as frases sublinhadas apresentam elementos que mostram a passagem do tempo na cena 
narrada.  

04. o andar das pessoas na narrativa é destacado e marca significados distintos, a exemplo do 
gênero das personagens.  

08. a autora mantém-se fiel a uma das principais características do gênero conto: a de identificar 
pelo nome apenas a personagem principal, no caso, Mendonça. 

16. “ruge-ruge” (linha 04) é um exemplo de onomatopeia, uma figura de linguagem empregada a 
fim de fazer alusão ao risinho da mulher que subira as escadas.  

 
RESPOSTA 
  
 

Texto 11 
 

uma experiência 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 Talvez seja uma das experiências humanas e animais mais importantes. A de pedir 
socorro e, por pura bondade e compreensão do outro, o socorro ser dado. Talvez valha a 
pena ter nascido para que um dia mudamente se implore e mudamente se receba. Eu já pedi 
socorro. E não me foi negado.  
 Senti-me então como se eu fosse um tigre perigoso com uma flecha cravada na carne, 
e que estivesse rondando devagar as pessoas medrosas para descobrir quem lhe tiraria a dor. 
E então uma pessoa tivesse sentido que um tigre ferido é apenas tão perigoso como uma 
criança. E aproximando-se da fera, sem medo de tocá-la, tivesse arrancado com cuidado a 
flecha fincada.  
 E o tigre? Não, certas coisas nem pessoas nem animais podem agradecer, então eu, o 
tigre, dei umas voltas vagarosas em frente à pessoa, hesitei, lambi uma das patas e depois, 
como não é a palavra o que tem importância, afastei-me silenciosamente.  

 
LISPECTOR, Clarice. uma experiência. LISPECTOR, Clarice. Crônicas para jovens: de amor e amizade. Rio de Janeiro: Rocco Jovens 

Leitores, 2010. p. 139-140. 
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QUESTÃO 11 
Com base no texto 11 e na leitura integral de Crônicas para jovens, seleção publicada originalmente 
em 2010, no contexto sócio-histórico e literário da obra e, ainda, de acordo com a variedade padrão 
da língua escrita, é correto afirmar que: 
 
01. o texto 11 é uma crônica que busca a conscientização acerca do sofrimento dos animais. 
02. a questão central explorada na crônica é o medo, destacado com a oposição entre os termos 

“perigoso” (linhas 05 e 07), “medrosas” (linha 06) e “medo” (linha 08). 
04. a temática explorada na crônica aproxima humanos e animais, culminando na identificação da 

narradora como tigre no texto. 
08. a autora subverte o modo típico de emprego do ‘e’ previsto gramaticalmente ao empregá-lo no 

início de frases (linhas 04, 07, 08 e 10). 
16. os termos “mudamente” (linha 03) e “silenciosamente” (linha 12) apresentam sentidos 

diferentes: o primeiro remete a uma condição subjetiva, e não biológica, que justifica a 
ausência da fala; e o segundo, ao reconhecimento de que no contexto não é a palavra que 
tem importância. 

32. o advérbio “apenas” antecedendo a expressão “tão perigoso como uma criança” (linhas 07-08) 
reforça a caracterização do tigre ferido como inofensivo. 

 
RESPOSTA 
 

Texto 12 

 
 

Disponível em: https://twitter.com/dukechargista. [Adaptado]. Acesso em: 1 set. 2022. 
 
QUESTÃO 12 
Com base nos textos 11 e 12 e de acordo com a variedade padrão da língua escrita, é correto 
afirmar que: 
 
01. o pedido de socorro na charge é direcionado à mulher, interpretação que é reforçada pelos 

recursos verbais e imagéticos utilizados. 
02. o texto 12 é construído com o emprego de um mesmo tipo de frase – a exclamativa –, 

expressando, entretanto, diferentes emoções: surpresa, entusiasmo e desespero, 
respectivamente. 

04. no texto 12, a manutenção da posição da mulher nos dois quadros e a alteração na postura do 
homem no segundo visam a dar destaque à passividade e à submissão que caracterizam a 
condição das mulheres na sociedade ainda hoje. 

08. o efeito de humor da charge resulta da surpresa do pedido feito pela personagem, dada sua 
urgência em lugar de um desejo projetado para o futuro. 

16. os textos 11 e 12 contrastam o modo como os pedidos de socorro se dão, “mudamente” na 
crônica e verbalmente na charge. 

 
RESPOSTA 

 

 

UMA ESTRELA 
CADENTE! FAÇA 

UM PEDIDO!!! 
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ITALIANO 
 
 

Testo 1 
 

 

Donne e sport: una storia ancora da scrivere 
 

 Troppo deboli, troppo emotive e poco competitive: in tema di donne sportive e stereotipi sono 
queste le tre caratteristiche spesso attribuite al “gentil sesso”. Anche se da qualche decennio, 
precisamente tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, le donne hanno cominciato a 
ritagliarsi un ruolo importante in discipline sportive prima a loro “estranee”, praticate quasi 
esclusivamente dagli uomini, proseguendo sul lungo percorso di emancipazione femminile nello 
sport. Nel Novecento le cose sono sicuramente cambiate: alcune donne riuscirono infatti a 
partecipare in maniera non ufficiale a gare di tennis, golf e vela alle Olimpiadi di Parigi, mentre nel 
1921 si tennero a Montecarlo i primi Mondiali Femminili. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, le 
donne furono ammesse alle gare di atletica. Nel 1936, a Berlino, si istituirono competizioni femminili 
negli ambiti principali. Incredibilmente, solo le Olimpiadi di Londra del 2012 hanno visto la 
partecipazione delle atlete in tutte le discipline, anche nel pugilato femminile. Le difficoltà incontrate 
nel cammino di emancipazione femminile nello sport sono state comunque molte. Sin da 
giovanissima Trebisonda Valla (1916-2006), chiamata Ondina, si era dimostrata un vero portento 
dell’atletica. A soli 14 anni entrò nella nazionale italiana, portando i colori della Virtus Atletica di 
Bologna. Valla è stata la prima donna italiana a conquistare l’oro olimpico nella corsa ad ostacoli 
durante le Olimpiadi di Berlino, con il primato di undici secondi e sei decimi. Tra gli anni Settanta e 
Ottanta si sono diffuse in Occidente discipline come l’aerobica e il fitness grazie ai movimenti 
femministi che, tra le altre cose, determinarono una svolta nella considerazione del corpo femminile. 
Questi sono gli anni in cui Sara Simeoni si distinse come altista, detenendo il primato, lungo ben 36 
anni dal 1971 al 2007, di 2,01 metri nel salto in alto. Era il 1980 quando vinse le Olimpiadi di Mosca.  
 Martina Navratilova, tennista ceca naturalizzata statunitense, è ancora oggi considerata una 
delle migliori tenniste di tutti i tempi. Inserita nella International Tennis Hall of Fame nel 2000, detiene 
record assoluti, sia a livello femminile sia maschile. Ha vinto ben 59 prove nel Grande Slam ed è 
l’unica al mondo ad aver primeggiato in tutte le specialità del torneo. Nonostante le difficoltà di 
carriera e le disparità, oggi sono numerosi i nomi femminili tra le eccellenze dello sport, anche tra le 
azzurre. Nonostante le atlete azzurre siano straordinariamente brave, la discriminazione economica 
tra atlete e atleti è ancora alta. L’immagine delle donne sportive diviene spesso una questione di 
genere. Sebbene in Italia la “Carta dei principi dello sport per tutti”, redatta nel 2002, reciti che 
“praticare lo sport è un diritto dei cittadini di tutte le età e categorie sociali”, non è così in tutto il 
mondo. Per alcune religioni, per esempio, devono essere rispettate regole morali ed etiche. Nella 
cultura islamica più conservatrice e integralista alcuni comportamenti sportivi sono sconsigliati e 
malvisti, come ad esempio quello di mostrare il corpo in maniera eccessiva o il farsi riprendere in 
televisione e l’esibirsi davanti a un pubblico prettamente maschile. Fortunatamente sempre più paesi 
islamici hanno aperto le frontiere allo sport agonistico femminile. 
 

Disponivel em: https://www.donne.it/donne-sport-storia/#gref. Acesso em: 21 jul. 2022. 
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QUESTÃO 13 
Secondo l’articolo, le donne sportive sono: 
 

01. molto competitive. 
02. troppo deboli. 
04. poco competitive. 
08. poco emotive. 
16. per niente deboli. 
32. eccessivamente gentili. 
64. molto emotive. 
 

RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 14 
Secondo l’articolo, le donne: 
 
01. hanno raggiunto un ruolo importante nello sport negli anni Novanta del secolo scorso. 
02. non hanno ancora raggiunto l’emancipazione nello sport. 
04. hanno raggiunto un ruolo importante in discipline sportive finora praticate solo dagli uomini. 
08. fin dagli anni Settanta del secolo scorso hanno partecipato poco agli eventi sportivi. 
16. hanno lo stesso ruolo degli uomini nello sport. 
 

RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 15 
Secondo l’articolo:  
 
01. poche donne sono riuscite a partecipare a gare ufficiali nel Novecento. 
02. nelle Olimpiadi di Berlino del 1936 le donne furono ammesse solo alle gare di atletica. 
04. le donne riuscirono a partecipare a tutte le gare alle Olimpiadi di Parigi. 
08. non sono state poche le difficoltà per le donne nello sport. 
16. nel 2012, alle Olimpiadi di Londra, le donne non erano ancora riuscite a partecipare a tutte le 

discipline sportive. 
32. nel Novecento le donne non sono mai riuscite a partecipare alle gare di tennis, golf e vela. 
 

RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 16 
Secondo l’articolo, Trebisonda Valla: 
 
01. usava lo pseudonimo di Ondina. 
02. entrò nel giro della nazionale italiana a 16 anni. 
04. fu la prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro alle olimpiadi. 
08. partecipò al torneo denominato Bologna Virtus Atletica. 
16. detiene il record dei cento metri in 10 secondi e sette decimi. 
 

RESPOSTA 
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QUESTÃO 17 
Secondo l’articolo, Martina Navratilova: 
 
01. è una tennista della Serbia. 
02. è entrata nella Tennis Hall of Fame in 2020. 
04. ha vinto 58 prove del Grande Slam. 
08. è nata negli Stati Uniti. 
16. è considerata tra le più grandi tenniste di tutti i tempi.  
 

RESPOSTA 
 
 

 
Testo 2 

 
 Nel 1924 gli iscritti al giro ciclistico d’Italia venivano decimati da un faticosissimo percorso, e 
solo trenta dei novanta corridori partiti riuscivano a portare a termine la gara, dopo aver pedalato su 
strade polverose per oltre tremilacinquecento chilometri. Al traguardo conclusivo la folla applaudiva il 
vincitore, ma riservava un applauso ancora più caloroso per l’ultimo corridore in classifica, arrivato a 
Milano nonostante una serie di pericolose cadute, nonostante in una tappa di montagna fosse stato 
escluso dalla gara per esser giunto fuori tempo massimo, nonostante non avesse nessuna 
assistenza oltre ai due pasti quotidiani pagati dalla fabbrica di pneumatici di cui portava il nome sulla 
maglia, e infine nonostante questo corridore fosse una donna. 
 I giornali la chiamavano “la corridora”; era una ragazza piccola e grossa, nata in una famiglia 
contadina e diventata l’unica donna nella storia del ciclismo che sia riuscita a competere in gare 
ufficiali con i cosiddetti campioni del pedale, normalmente maschi. 
 Una foto dell’epoca la mostra china sul manubrio d’una bici da corsa, con mutandoni fino al 
ginocchio, mentre passa su una strada di campagna applaudita da una fila di tifosi, i quali sono tutti 
scalzi. Ha un volto rotondo con grosse ossa occipitali, occhi piccoli e fronte molto larga, capelli corti 
tirati all’indietro; ha grossi polpacci, braccia robuste, spalle quadrate; ha un sorriso a mezzaluna 
tagliato ai lati dal rilievo delle guance. Questa foto è appesa nella bottega di un ciabattino di Ariano 
Polesine, che per anni ha sofferto le pene dell’inferno, essendo impazzito d’amore per la corridora. 
 Emigrato a Milano col padre quando aveva dodici anni, aveva seguito corsi di taglio studiando 
alla sera, e aveva vinto il primo premio in un concorso nazionale per tagliatori modellisti di calzature 
femminili. S’interessava poco alla sport, ma leggendo i giornali aveva cominciato ad appassionarsi 
alle imprese della corridora; e al termine di quel faticosissimo giro d’Italia, una sera, riusciva a farsi 
invitare ad un banchetto in suo onore e finalmente a conoscerla. 
 La corridora era sposata con un cesellatore che, quando lei aveva quindici anni, l’aveva tolta 
dalla sua famiglia dove i genitori non ammettevano che una donna si dedicasse a quello sport 
maschile, e l’aveva resa libera di avviarsi alla carriera di corridore ciclista. 
 Il tagliatore, la sera del banchetto, dopo averla guardata per un’ora se n’era innamorato e 
subito era andato a dichiararsi. La corridora non poteva accettare questa dichiarazione, essendo 
felicemente sposata col cesellatore, e perciò l’ha respinto in malo modo. 
 

CELATI, G. Storia della corridora e del suo innamorato. In: CELATI, G. Narratori delle pianure. 8. ed. Milano: Feltrinelli, 2008. p. 122-123. 
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QUESTÃO 18 
Secondo il brano, la folla all’arrivo del Giro d’Italia ha applaudito: 
 
01. tutti i corridori. 
02. soltanto il vincitore. 
04. soltanto l’ultimo classificato. 
08. tanto il primo quanto l’ultimo. 
16. il primo e l’ultimo, in particolare il primo. 
 

RESPOSTA 
 
 
 
QUESTÃO 19 
Secondo il brano, la corridora è considerata l’unica donna nella storia del ciclismo a: 
 
01. aver vinto una gara maschile. 
02. aver vinto il giro ciclistico d’Italia. 
04. aver gareggiato con i campioni maschili del ciclismo. 
08. aver praticato questo sport. 
16. far finta di essere uomo. 
32. competere ufficialmente con uomini. 
 

RESPOSTA 
 
 
 
QUESTÃO 20 
Secondo il brano, il ciabattino di Ariano Polesine: 
 
01. seguiva poco lo sport. 
02. non si interessava minimamente di sport. 
04. si era sempre interessato di sport. 
08. non amava il ciclismo. 
16. amava del tutto il ciclismo. 
 

RESPOSTA 
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MATEMÁTICA  
QUESTÃO 21 
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 
01. Por medida de segurança, a administradora de um aplicativo envia por SMS aos seus usuários 

um código de seis algarismos distintos. Se os códigos devem ser iniciados com o algarismo 8, 
então o número máximo de códigos distintos que podem ser criados é maior do que 15.000.  

02. No desenvolvimento do binômio (2𝑥 + 3𝑦)4, o coeficiente do termo cuja parte literal é 𝑥2𝑦2 é 
108. 

04. Para o cargo da direção da escola estão concorrendo duas candidatas, A e B. Com base em 
uma pesquisa realizada recentemente com um grupo de 700 alunos, foi construído o gráfico 
abaixo, o qual apresenta a preferência dos eleitores por grupos (masculino e feminino). 

 
Ao escolher aleatoriamente um dos participantes da pesquisa, sabe-se que ele é eleitor da 
candidata A. Então, a probabilidade de ele ser do sexo feminino é de 93

161
. 

08. A receita de uma empresa no primeiro semestre do ano foi apresentada por meio da tabela 
abaixo. 

 
Mês Receita (R$) 

Janeiro R$ 34.260,12 
Fevereiro R$ 15.979,26 
Março R$ 28.935,18 
Abril R$ 22.521,18 
Maio R$ 34.347,24 
Junho R$ 25.500,30 

 
Com base na tabela, é correto afirmar que a receita mensal média da empresa no primeiro 
trimestre foi maior do que a receita mensal média da empresa no segundo trimestre.  

16. Marcos faz parte de um grupo de nove pessoas em seu local de trabalho. Foi determinada a 
constituição de uma comissão com cinco integrantes. Se Marcos obrigatoriamente deve estar 
nessa comissão, então existem 35 modos distintos de se fazer essa escolha. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 22 
Com a venda de seus imóveis, o Sr. José resolveu fazer um investimento. Ao conversar com o 
gerente de seu banco, foi informado de que determinado investimento renderia 100% a cada cinco 
anos em regime de capitalização composta. Nessas condições, após quantos anos de aplicação o 
montante obtido será igual a 16 vezes o valor investido? Transfira o resultado para o cartão-             
-resposta. 
 
RESPOSTA 
 
 
 
QUESTÃO 23 
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 
01. Sejam 𝐴,𝐵 e 𝐶 matrizes quadradas de ordem 𝑛. Se 𝐴 ∙ 𝐵 = 𝐴 ∙ 𝐶, então 𝐵 = 𝐶. 

02. Se 𝐴 = �
−2   3 −1
  1 −3   1
−1   2   1

�, então 𝐵 = �
−1 −1   0
  0 −1 −1
  1 −1 −3

� é a matriz inversa de 𝐴 . 

04. Maria, Ana e Joana foram lanchar numa padaria. Maria pediu um pão de queijo, uma fatia de 
bolo de cenoura e dois cafés; Ana pediu dois pães de queijo e um café; Joana pediu um pão de 
queijo, uma fatia de bolo de cenoura e um café. Maria pagou R$ 18,00, Ana pagou R$ 11,00 e 
Joana pagou R$ 15,00. Nessas condições, é correto afirmar que o valor da fatia de bolo de 
cenoura é o dobro do valor do pão de queijo. 

08. Se 𝐴 = �

1 𝑥 1 3
1 0 0 2
0 1 3 1
2 1 3 5

�, então, para qualquer 𝑥 ∈ ℝ, a matriz 𝐴 não admite inversa. 

16. Se 𝐴 é uma matriz quadrada de ordem 5 tal que 𝑑𝑒𝑡(𝐴) = 10, então 𝑑𝑒𝑡(3𝐴) = 150. 

32. Para qualquer valor 𝑘 ∈ ℝ, o sistema linear �
𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 + 3𝑤 = 0
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 + 𝑘𝑤 = 0
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + 4𝑤 = 0

 possui solução. 

 
RESPOSTA 
 

 
 
QUESTÃO 24 
Considere as funções reais 𝑔(𝑥) = −1 + 2 𝑠𝑒𝑛(𝑥) e ℎ(𝑥) = −2 − 3 𝑐𝑜𝑠(𝑥 − 𝜋) para 𝑥 ∈ [−2𝜋, 2𝜋 ], 
determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 
01. A imagem da função 𝑔 é o intervalo [−3,1]. 
02. O período da função ℎ é 𝜋. 
04. Se 𝑥 ∈ [0,2𝜋 ], então o único valor de 𝑥 que satisfaz a equação ℎ(𝑥) = −2 é 3𝜋

2
. 

08. g�𝜋
2
� = −1. 

16. 𝑡𝑔 �−
𝜋
4
� =

ℎ(0)
𝑔(0)

 . 

32. O valor máximo da função ℎ é 3. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 25 
 
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 
01. Maria contratou um plano de celular pós-pago no valor de R$ 130,00 mensais. A empresa 

informou que pagamentos com atraso são acrescidos de juros de R$ 0,30 por dia de atraso, 
mais multa no valor de R$ 2,26. Se em um determinado mês Maria atrasou o pagamento em 15 
dias, então o aumento no valor da fatura nesse mês foi de exatos 5,2%. 

02. O valor da expressão 5�− 𝑙𝑜𝑔7 3 ∙ 𝑙𝑜𝑔5  
1
7 � é divisível por 5. 

04. Sejam 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ. Se 𝑎 ≥ 𝑏, então 𝑎2 ≥ 𝑏2. 
08. Numa turma formada por 54 crianças com 10 anos de idade, sabe-se que 43 crianças acessam 

a internet, 1
3
 das crianças são meninas e 3

4
 dos meninos acessam a internet. Com base nessas 

informações, podemos afirmar que o número de meninas da turma que acessam a internet é 16. 
16. Se a função 𝑓: [𝑎, +∞[ → [𝑏, +∞[ definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 9 é bijetora, então 𝑎 + 𝑏 ≥ 7. 
 
RESPOSTA 
 
 
 
QUESTÃO 26 
 
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 
01. A expressão 3𝑥5 − 2𝑥4 + 7𝑥3 + 4𝑥2 + 𝑥−1 + 3 é um polinômio. 
02. Se 𝛼,𝛽 e 𝛾 são raízes da equação 𝑥3 + 5𝑥2 + 𝑥 + 5 = 0, então 𝛼 ∙ 𝛽 ∙ 𝛾 = −5. 
04. O resto da divisão de 𝑥101 + 3𝑥4 − 2𝑥 + 3 por 𝑥 + 1 é 5. 
08. Se os polinômios 𝑝(𝑥),𝑞(𝑥) e 𝑟(𝑥) têm graus 3, 4 e 7 respectivamente, então 𝑝(𝑥) ∙  𝑞(𝑥) + 𝑟(𝑥) 

é um polinômio de grau 7. 
16. Se −5𝑥+4

𝑥2−3𝑥+2
= 𝐴

𝑥−2
+ 𝐵

𝑥−1
, então 𝐴 + 𝐵 = −5. 

32. O número 2 é uma raiz de multiplicidade 1 da equação 𝑥4 − 4𝑥3 + 7𝑥2 − 12𝑥 + 12 = 0. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 27 
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 
01. Se os pontos 𝐴(−1,3) e 𝐵(5,1) são equidistantes de 𝐶(𝑥, 𝑥), então 𝑥 é ímpar. 
02. Considere as retas 𝑟: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐1 = 0 e 𝑠:𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐2 = 0. Se 𝑑(𝑟, 𝑠) representa a distância 

entre as retas 𝑟 e 𝑠, então 𝑑(𝑟, 𝑠) = |𝑐1−𝑐2|
√𝑎2+𝑏2

. 
04. Seja 𝑅 a região do plano formada por todos os pontos cujas coordenadas satisfazem 

simultaneamente as inequações 𝑥 + 𝑦 ≤ 0,  𝑦 − 2 ≥ 0 e  𝑥 + 3 ≥ 0. O perímetro da região 𝑅 é 
(3 + �2). 

08. Uma mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo ponto médio 
desse segmento. Se a reta 𝑟 é a mediatriz do segmento 𝐴𝐵����, sendo 𝐴(4,−1) e 𝐵(2,−7), então o 
ponto 𝑃(6,−5) pertence à reta 𝑟. 

16. Se uma parábola tem vértice na origem, eixo de simetria coincidindo com o eixo 𝑥 e passa pelo 
ponto 𝑃(8,2), então uma equação que descreve essa parábola é 𝑥 = 4𝑦2. 

32. Se os pontos 𝐴(5,0) e 𝑃(𝑥,𝑦) estão sobre uma elipse cujos focos são 𝐹1(−3,0) e 𝐹2(3,0), então 
o perímetro do triângulo 𝑃𝐹1𝐹2 é 16. 

 
RESPOSTA 
 
 
 
QUESTÃO 28 
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 

01. Num recipiente cilíndrico com 40 𝑐𝑚 de altura e 20 𝑐𝑚 de raio interno, coloca-se água até três 
quartos de sua capacidade. Em seguida, coloca-se um objeto de formato irregular dentro do 
recipiente e este fica totalmente submerso. Se o nível da água subiu 6 𝑐𝑚, então o volume do 
objeto é 7.536 𝑚𝑙 (considere 𝜋 = 3,14). 

02. Um triângulo retângulo é rotacionado em torno de seu maior cateto, gerando um sólido de 
revolução cuja área da base mede 36 𝜋 𝑐𝑚². Se a altura desse sólido é 8 𝑐𝑚, então o setor 
circular correspondente a sua superfície lateral tem área igual a 30 𝜋 𝑐𝑚². 

04. Abaixo temos uma planificação de uma pirâmide regular cujos lados da base medem 8 𝑐𝑚.  

 
Se a altura das faces laterais mede 5 𝑐𝑚, então o volume da pirâmide é 64 𝑐𝑚³. 

08. Se uma esfera está inscrita em um cubo cuja diagonal mede 12√3 𝑐𝑚, então o volume dessa 
esfera é 288 𝜋 𝑐𝑚³. 

 
RESPOSTA 
  

 

 



COPERVE      VESTIBULAR UFSC/IFSC-2023      PROVA 1:  ROSA 19 

QUESTÃO 29 
Três amigos compraram um grande terreno juntos para que cada um construísse uma casa. Apesar 
de cada comprador ter direito a um terço da área do terreno, foi priorizado que ele não fosse 
dividido, mas que as casas ficassem dispostas no terreno como representado na figura a seguir (em 
que as marcações nos eixos coordenados são dadas em metros).  
 

 

Na vista superior, percebe-se que a casa 1 ocupa, no terreno, uma região dada por um retângulo 
cujas dimensões são 10 𝑚 e 14 𝑚. A casa 2 ocupa uma região dada por um quadrado cujas 
diagonais medem 11√2 𝑚 cada. Já a casa 3 ocupa uma região dada por um paralelogramo cujos 
vértices são (38,32), (35,20), (16,20) e (19,32). O restante do terreno ficará destinado ao uso comum 
e posteriormente será estruturado em jardins, estacionamento, passeios, entre outras opções.  
Para melhor organizar a limpeza e manutenção de todos os espaços, os proprietários constituíram 
um condomínio, e ficou acordado que cada um deverá pagar um valor mensal (𝑉) em reais 
estabelecido por 𝑉 = 2 ∙ 𝐶 + 0,4 ∙ 𝑇, sendo 𝐶 a área da sua casa em metros quadrados e 𝑇 a área de 
todo o terreno em metros quadrados. Determine a soma dos números associados à(s) 
proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado para o cartão-resposta. 
 
01. A área total do terreno é de 1.080 𝑚². 
02. Se as determinações ambientais do município exigem que pelo menos 5% da área do terreno 

seja arborizado e os proprietários decidirem que a área referente ao triângulo CDE seja 
destinada a esse fim, então eles não estarão cumprindo as exigências.  

04. A área ocupada pela casa 3 no terreno é de 228 𝑚2. 
08. A área ocupada pela casa 2 no terreno é de 242 𝑚2. 
16. O valor mensal referente às despesas de manutenção da casa 1 é de R$ 712,00. 
32. O comprimento do segmento CE é 8√5 𝑚. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 30 
Determine a soma dos números associados à(s) proposição(ões) correta(s) e transfira o resultado 
para o cartão-resposta. 
 

01. A figura a seguir mostra os gráficos das funções 𝑓 e 𝑔. Se 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 2𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛, 
então 𝑔(4) = −3. 
 

 
02. A área da região plana delimitada pelas retas 𝑦 = 4, 𝑦 = 𝑥 + 1 e 𝑦 = −𝑥

2
+ 1 é 13,5. 

04. Se 𝑖 é a unidade imaginária, então 𝑧 = 𝑖53 + 𝑖87 + 𝑖100 não é um número real. 
08. Seja a função 𝑓:ℝ− {3} → ℝ− {1} definida por 𝑓(𝑥) = 𝑥+2

𝑥−3
. Se a função 𝑔 é a inversa da 𝑓 e 

𝑔(𝑎) = 4, então 𝑎 é múltiplo de 2. 
16. Existe 𝑥 ∈ ℝ tal que |𝑥 + 2| + |𝑥 − 3| = 4. 
 
RESPOSTA 
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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 31 
 
Por volta da década de 1870, estava claro para os principais investigadores da área que a fusão dos 
núcleos do espermatozoide e do óvulo tinha importância genética. Que importância era essa e como 
os dois núcleos poderiam transmitir as propriedades genéticas dos pais era algo ainda 
completamente obscuro. Agora era necessária a descoberta e a correta descrição da divisão 
redutiva durante a meiose das células germinativas em amadurecimento e a apreciação de que os 
componentes essenciais do núcleo eram os cromossomos [...]. 
 

MAYR, E. Isto é biologia, a ciência do mundo vivo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 127. 
 
Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que: 
 
01. de maneira geral, a fusão dos núcleos do espermatozoide e do óvulo é necessária para o 

desenvolvimento embrionário, embora existam espécies em que o desenvolvimento possa se 
dar sem a participação do espermatozoide. 

02. a divisão redutiva mencionada garante que a quantidade de material genético de uma espécie 
seja mantida constante. 

04. conforme o texto, por volta de 1870, o papel dos cromossomos como os responsáveis pela 
transmissão das características hereditárias já estava estabelecido. 

08. a estrutura dos cromossomos é a mesma em organismos eucariontes e procariontes. 
16. durante a divisão reducional, ocorre inicialmente a separação das cromátides irmãs e 

posteriormente a dos cromossomos homólogos. 
32. atualmente se sabe que os cromossomos são constituídos de uma sequência ininterrupta de 

genes. 
 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 32 
 
Os glicídios são compostos químicos presentes nas células e desempenham diferentes papéis no 
metabolismo celular. Podem ser classificados em monossacarídeos (glicose, frutose, galactose, 
ribose e desoxirribose), dissacarídeos (sacarose, lactose e maltose) e polissacarídeos (amido, 
glicogênio, quitina e celulose). Estes últimos são constituídos por uma sequência de unidades 
idênticas chamadas de “monômeros”. 
 
Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que: 
 
01. a glicose é utilizada no interior das mitocôndrias para o fornecimento de energia para as células. 
02. o glicogênio é um polímero formado por moléculas de glicose e atua como uma substância de 

reserva nos animais. 
04. a ribose é um açúcar encontrado na estrutura dos ácidos ribonucleicos e desoxirribonucleicos. 
08. a quitina é encontrada no esqueleto externo de animais do grupo dos artrópodes.  
16. o amido é um polissacarídeo cujos monômeros são a frutose. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 33 
 
No fragmento do conto africano “Krokô e Galinhola”, um crocodilo inicia o seguinte diálogo com uma 
galinha-d’angola:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÉ. Krokô e Galinhola: um conto africano. São Paulo: Brinque-book, 2008. 
  
Sobre os processos evolutivos e ecológicos, é correto afirmar que: 
 
01. tanto crocodilos quanto galinhas-d’angola possuem características que promovem a 

camuflagem, dificultando as suas localizações e trazendo-lhes vantagens adaptativas. 
02. apesar de apresentarem características diferentes, evidências indicam que crocodilos e 

galinhas-d’angola compartilham a sua ancestralidade com os dinossauros.  
04. no ciclo de vida das galinhas-d’angola, observam-se os seguintes anexos embrionários: âmnio, 

alantoide, saco vitelínico e cório. Já no ciclo dos crocodilos não há esses anexos embrionários, 
pois esses animais depositam os seus ovos nas margens de rios. 

08. evidências indicam que o aparecimento das aves ocorreu no período devoniano a partir do 
grupo dos répteis, o que confirma o parentesco entre crocodilos e galinhas-d’angola. 

16. as características descritas no diálogo foram estabelecidas por meio da seleção natural, de 
acordo com a teoria evolucionista aceita no meio científico. 

32. uma característica semelhante entre crocodilos e galinhas-d’angola é a presença de casca 
rígida, o que permitiu o desenvolvimento do embrião no ambiente terrestre. 

64. um gafanhoto serviu de alimento para uma galinha d’angola e esta, por sua vez, serviu de 
alimento para um crocodilo. O animal que se encontra no topo dessa cadeia alimentar pertence 
ao terceiro nível trófico. 

 
RESPOSTA 

  

- Você sabe nadar? 
- Não, mas posso voar! 
- Você é verde para se esconder no fundo do rio? 
- Não, sou cinza, sarapintada de branco, para me 
confundir com as sombras do chão da floresta. 
- Você tem dentes afiados para agarrar os peixes? 
- Não, tenho um bico pontiagudo para caçar 
bichinhos. 
- Os seus olhos ficam no alto da cabeça para 
enxergar por cima da água? 
- Não, os meus são mais úteis de cada lado do 
bico para ciscar o chão. 
- Pois é, se não somos em nada parecidos por que 
então me chama de irmão? 
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QUESTÃO 34 
 
A figura abaixo representa os sistemas fisiológicos que mantêm um ambiente interno constante e 
que fornecem as necessidades para as células do corpo de um determinado animal. 
 

 
SADAVA, D.; HELLER, C.; ORIANS, G.; PURVES, B.; HILLIS, D. Vida: a ciência da biologia. v. 3, Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 992. 

 
Sobre fisiologia animal, é correto afirmar que: 
 
01. alguns animais não possuem os sistemas fisiológicos ilustrados na figura, pois as suas 

necessidades vitais são satisfeitas pelas trocas diretas com o ambiente externo.  
02. a figura é inadequada para explicar a fisiologia dos insetos, pois o seu sistema respiratório é 

independente do circulatório.  
04. a figura é inadequada para explicar a fisiologia dos moluscos cefalópodes, pois a troca gasosa 

nesses animais é realizada pelas brânquias. 
08. a figura é adequada para explicar a fisiologia do Ascaris lumbricoides e da Taenia solium.   
16. as atividades dos sistemas fisiológicos representadas na figura são controladas por ações dos 

sistemas nervoso e endócrino. 
32. a figura é adequada para explicar a fisiologia dos animais deuterostômios. 
 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 35 
 

 
Disponível em: https://www.instagram.com/gram.positivo. [Adaptado]. Acesso em: 10 set. 2022.  

 

Sobre o tecido representado na imagem, é correto afirmar que: 
 

01. não pode sofrer formação de tumores, por ser um tecido localizado em regiões específicas do 
corpo e por ter uma comunicação limitada com os demais tecidos. 

02. pessoas obesas, principalmente as com tecido adiposo localizado na região abdominal, são 
mais propensas a doenças articulares, hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose, enfarto do 
miocárdio e isquemia cerebral.  

04. entre as suas funções, está a formação de coxins absorventes de choques, principalmente na 
planta dos pés e na palma das mãos. 

08. é um tipo especial de tecido conjuntivo, bastante influenciado por estímulos nervosos e 
hormonais. 

16. constitui o maior depósito corporal de energia, sob a forma de glicogênio. 
 
RESPOSTA 
 
QUESTÃO 36 
Vegetais como as gimnospermas e as angiospermas são constituídos por tecidos e órgãos os quais 
desempenham diferentes funções. Na coluna A, estão relacionadas algumas funções e, na coluna B, 
tecidos e órgãos dos grupos mencionados. 
 

Coluna A Coluna B 
I – Proteção A – Vasos do floema 
II – Circulação B – Carpelo 
III – Sustentação C – Súber 
IV – Reprodução D – Esclerênquima 
V – Crescimento E – Felogênio 

 

Assinale a(s) alternativa(s) que correlacionam corretamente as colunas A e B. 
 
01. I – A 
02. II – C 
04. III – D 
08. IV – B 
16. V – E 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 37 
 
O arroz-dourado (do inglês, golden rice) é uma variedade geneticamente modificada do arroz 
convencional (Oryza sativa – uma espécie 2n = 24), resultante da introdução de dois genes no seu 
genoma. O seu consumo foi aprovado inicialmente na Austrália e na Nova Zelândia em 2017, 
posteriormente no Canadá e nos Estados Unidos, em 2018, e nas Filipinas em 2019. Essa planta 
transgênica possui a capacidade de produzir altos níveis de betacaroteno no endosperma dos grãos.  
 
Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que: 
 
01. o endosperma presente no grão do arroz Oryza sativa é constituído de células triploides. 
02. o arroz é uma planta monocotiledônea por possuir nervuras reticulares e raiz axial. 
04. o arroz e as outras gramíneas são do grupo das angiospermas, o qual possui flores e frutos.  
08. o betacaroteno é precursor da vitamina A, que previne a xeroftalmia e a cegueira noturna 

causadas por carência vitamínica. 
16. o endosperma presente no grão do arroz transgênico tem 14 cromossomos, sendo 12 das 

células haploides da planta convencional e dois introduzidos por transgenia. 
 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 38 
 
Uma molécula de proteína possui 95 aminoácidos em sua estrutura. Considerando apenas os 
códons correspondentes aos aminoácidos presentes na cadeia proteica, assinale no cartão-resposta 
o número correspondente de códons necessários no RNA mensageiro para a síntese dessa 
proteína. 
 
RESPOSTA 
 
 
QUESTÃO 39 
 
Em ervilhas da espécie Lathyrus odoratus, a cor de suas flores (brancas ou coloridas) está 
relacionada à ação de dois genes A (alelos A e a) e B (alelos B e b). Quando presentes 
simultaneamente os alelos A e B, as flores são coloridas; quando presentes em outros genótipos, as 
plantas apresentam flores brancas. Foram cruzadas duas plantas duplo-heterozigotas e obtidos 96 
descendentes.  
 

Sobre o texto acima, é correto afirmar que: 
 
01. trata-se de um caso de interação gênica, pois existe a interferência de um gene sobre a 

manifestação do outro. 
02. o caso das ervilhas Lathyrus odoratus é um exemplo clássico da Segunda Lei de Mendel. 
04. do cruzamento de duas plantas duplo-heterozigotas obteremos 50% dos descendentes de cor 

branca e 50% de coloridos. 
08. dos 96 descendentes obtidos desse cruzamento espera-se 42 plantas com flores brancas. 

 
RESPOSTA 
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QUESTÃO 40 
Um estudante do ensino médio organizou a seguinte tabela para facilitar o seu estudo sobre as 
características dos animais. 
 

 Platelmintos Nematelmintos Anelídeos 

Representantes Planária, 
esquistossomo, tênia 

Áscaris, ancilóstomo, 
filária, oxiúro 

Minhoca, sanguessuga, 
poliqueta 

Morfologia Corpo achatado Corpo cilíndrico, não 
segmentado 

Corpo cilíndrico, com 
metameria 

Simetria Bilateral Bilateral Bilateral 
Folhetos 
embrionários Diblástico Triblástico Triblástico 

Celoma Acelomado Pseudocelomado Celomado 
Sistema 
digestivo Incompleto Completo Completo 

Sistema 
respiratório Por difusão Por difusão Cutânea ou branquial 

Sistema 
circulatório Inexistente 

Fluido circulante na 
cavidade 

pseudocelomática 
Aberto, com hemocianina 

 
Sobre zoologia e as informações organizadas pelo estudante, é correto afirmar que: 
 

01. todos os representantes informados pelo estudante na coluna dos nematelmintos causam 
doenças aos seres humanos. 

02. a tabela elaborada pelo estudante não apresenta erros. 
04. o estudante errou sobre o sistema digestivo dos nematelmintos, pois este é incompleto, 

apresentando digestão extracelular e intracelular. 
08. o único erro presente na tabela elaborada pelo estudante foi sobre os folhetos embrionários dos 

platelmintos, pois eles são animais triblásticos.  
16. o estudante errou sobre o sistema circulatório dos anelídeos, pois esse sistema é fechado e há 

representantes nos quais a hemoglobina atua como pigmento respiratório. 
32. apenas dois dos grupos apresentados possuem representantes parasitas. 
64. a respiração cutânea possui a participação do sistema circulatório localizado abaixo do tecido 

de revestimento. Esse padrão não é observado nos animais que apresentam a respiração por 
difusão. 

 
RESPOSTA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORMULÁRIO PARA AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 
 

𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜆𝑡 𝑇1/2 =
0,693
𝜆

 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐2 𝑉 = 𝜆 ∙ 𝑓 𝐸 = ℎ ∙ 𝑓 

𝑙𝑛16 = 2,772 𝑙𝑛2 = 2,772 ℎ = 6,63 ∙ 10−34𝑚2𝑘𝑔/𝑠 𝑐 = 3 ∙ 108𝑚/𝑠 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 
 

Texto 1 
 

Devido a uma série de eventos recentes, o mundo vive 
à sombra de um pesadelo nuclear resultado da invasão 
russa na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022. 
A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, 
localizada na região de Oblast, na Ucrânia, foi alvo de 
bombardeios e se encontra, atualmente, ocupada por 
tropas russas. A situação traz preocupação e a 
recordação de um acidente ocorrido em 26 de abril de 
1986. Nesse dia, na usina nuclear de Chernobyl, 
localizada próximo à cidade de Pripyat, na Ucrânia, 
ocorreu a explosão do reator no 4 durante um teste de 
segurança, o que resultou na liberação de grande 
quantidade de material radioativo na atmosfera. Estima-
-se que 63% desse material radioativo tenham atingido 
Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Outros países, como a 
Irlanda, também registraram precipitação de chuva 
radioativa.  
 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62821065. 
[Adaptado]. Acesso em: 6 out. 2022. 

 
Questão 1  

Como funciona uma usina nuclear? 
 
Usinas nucleares, como a de Zaporizhzhia, 
são usadas em diversos países para a 
produção de energia elétrica. Uma usina 
nuclear típica é formada por um reator 
nuclear, no qual cilindros contendo urânio 
são mergulhados em um tanque com água. 
Os átomos de urânio são bombardeados 
com nêutrons, dividem-se e, nesse 
processo, liberam energia, que é usada 
para aquecer a água localizada em outro 
compartimento e convertê-la em vapor. O 
vapor de água é então pressurizado e 
direcionado para as turbinas, cujo 
movimento produz eletricidade com o 
auxílio de um gerador. O processo está 
representado na figura ao lado. 

 

 
Disponível em: http://www.virginiaplaces.org/energy/nuclearpower.html. [Adaptado]. Acesso em: 13 out. 2022. 

 
Os dois isótopos mais abundantes de urânio possuem massas atômicas 235 e 238, com 

abundâncias naturais de 0,72% e 99,27%, respectivamente. O isótopo 235U é essencial para a 
operação de usinas nucleares.  

Um reator nuclear consome cerca de 27 toneladas (1 t = 1000 kg) de urânio anualmente e 
produz a mesma quantidade de energia proveniente da queima de 2,5 milhões de toneladas de 
carvão mineral. Todavia, usinas nucleares produzem resíduos radioativos que demandam condições 
especiais de estocagem. Um dos subprodutos do processamento de combustível nuclear é o 
césio-137 ( 𝐶𝑠55

137 ). Esse isótopo, com meia-vida de aproximadamente 30 anos, decai para formar 
o bário-137 � 𝐵𝑎56

137 �, que por sua vez decai com a emissão de um fóton. 
Com base nessas informações, forneça respostas concisas para as questões que seguem. 
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a) Qual é a sequência das transformações de energia que ocorrem na usina nuclear?  
 

 

 
 

b) Qual é o tempo necessário para que uma determinada quantidade de césio-137 decaia para 1/16 
(6,25%) de sua quantidade inicial? Justifique a sua resposta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

c) Qual é o tipo de decaimento (alfa, beta ou gama) do césio-137 em sua transformação em bário-
137? Justifique a sua resposta.  

 

 

 

 
 

d) Classifique a transformação 235U + n → 144Ba + 90Kr + 2n como fusão ou fissão nuclear. Justifique 
a sua resposta.  

 

 

 
 

e) Explique, considerando partículas subatômicas, o que diferencia transformações nucleares de 
reações que envolvem ligações químicas.  

 

 

 

 
f) Calcule, considerando a abundância isotópica natural, a massa de 235U presente em 1,5 t de um 

minério que contém urânio em uma concentração total de 0,10%, em massa.  
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Questão 2  
 

No final de abril de 1986, aconteceu o maior acidente nuclear da história, na usina nuclear de 
Chernobyl, localizada na região norte da Ucrânia. Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido 
Comunista da União Soviética à época, em pronunciamento sobre o desastre, acusou o Ocidente de 
tentar “desacreditar” a URSS e convidou o presidente dos EUA, Ronald Reagan, para reunião com o 
fito de “banir as experiências nucleares”. Os anos de administração de Gorbachev foram marcantes 
não apenas pelo acidente nuclear de Chernobyl, mas também por medidas que alteraram o 
panorama da Guerra Fria.  
 
Sobre esse contexto histórico, leia o excerto e complete as lacunas. 
 
Gorbachev lançou sua campanha para reformar o socialismo soviético com os planos denominados 
(a)____________, ou reestruturação (da estrutura econômica e política), e (b) ____________, para 
transparência política.  
 

HOBSBAWM. E. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 465. 
 

a) Nomeie e explique o item (a) do excerto.  
 

 

 

 

 
b) Nomeie e explique o item (b) do excerto.  

 

 

 

 

 
c) Cite dois países da região báltica que se tornaram independentes com a fragmentação da URSS.  

 

 

 
 
d) Qual é o nome do sistema de defesa militar coletiva dos países socialistas durante a Guerra Fria?  
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Analise o estudo hipotético abaixo.  
 

Informações gerais: Um estudo fenotípico de uma determinada população de peixe do Rio Pripyat, 
localizado na Ucrânia, realizado cinco anos antes da instalação da usina de Chernobyl. 
Posteriormente ao acidente, foram realizados outros dois estudos na mesma localidade, em 2000 e 
em 2022, com a mesma espécie de peixe coletada anteriormente, determinando as frequências 
alélicas e genotípicas. A expressão alélica estudada corresponde à capacidade de armazenamento 
de gordura corporal. Essa característica confere aos peixes uma vantagem de sobrevivência em 
condições adversas. 
 

Expressão alélica: 
 O alelo A1 confere aos peixes o armazenamento de grande quantidade de gordura corporal. 
 O alelo A2 confere aos peixes o armazenamento de baixa quantidade de gordura corporal. 
 Os peixes que apresentam os alelos em heterozigose possuem uma capacidade intermediária 

de armazenamento de gordura. 
 
Frequências alélicas e fenotípicas: 

  Dados 
anteriores* Ano 2000 Ano 2022 

Frequência 
alélica 

A1 0,2 0,4  
A2 0,8   

Frequência 
genotípica 

A1A1 0,04  0,81 
A1A2 0,32   
A2A2 0,64   

* Os dados anteriores foram estabelecidos a partir do estudo fenotípico realizado cinco anos antes da 
implantação da usina de Chernobyl.  
 
Sobre o estudo de caso acima, responda às perguntas abaixo. 
 
e) Qual é a frequência do alelo A2 em 2000?  
 

 
f) Informe as frequências do genótipo heterozigoto na população em 2022. Deixe o seu raciocínio 

explicitado.  
 

 

 

 

 
g) Desde o início da coleta de dados, antes do acidente nuclear até 2022, ocorreu na população de 

peixe (1) mutação pontual; (2) mutação por deleção; (3) mutação por repetição; (4) seleção 
estabilizadora; (5) seleção direcional ou (6) seleção disruptiva? Justifique a sua resposta.  
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                                         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  
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