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INSTRUÇÕES

1)   Há uma proposta de dissertação argumentativa nesta prova. Procure ler atentamente os textos-
suporte e as respectivas orientações para elaborar a dissertação.

2)  Dê um título para sua redação. Esse título deverá ser coerente com a proposta apresentada. Insira 
o título no lugar apropriado na Folha de Redação defi nitiva.

3)  Escreva a redação com caneta azul ou preta, em prosa, com um mínimo de 20 (vinte) linhas das 
35 (trinta e cinco) linhas contidas na folha de redação. Antes de passá-la a limpo, faça revisão do 
texto. Escreva seu texto com  letra legível.

ATENÇÃO: Casos de ANULAÇÃO da  REDAÇÃO:

não atendimento à proposta solicitada, o que confi gurará “Fuga ao tema”;

Folha de Redação defi nitiva “Em Branco”;

 desenhos, impropérios ou partes desconectadas do tema proposto;

texto escrito a lápis;

nome do candidato, pseudônimo, abreviatura  ou quaisquer palavras que possam identifi car o 
candidato; 

menos de 5 (cinco) linhas, qualquer que seja o conteúdo; e

limitar-se à cópia do texto-suporte ou de textos constantes de outras questões da prova.

Redação
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Proposta de Redação

TEXTO 1

 Pode-se dizer que a iniciativa do governo federal [implantação da Lei Seca] produz benefícios incontestá-
veis, mas que ainda não são plenamente aplicados. Para tanto, é preciso intensifi car a divulgação de propagandas 
midiáticas que demonstrem as vantagens da nova lei, além de aumentar a fi scalização das vias públicas, por meio 
da atuação da polícia militar, principalmente em regiões de maior fl uxo veicular. (...) Afi nal, assim será possível, ao 
menos, garantir a harmonia defendida apor Hobbes diante da ordem e do progresso estampados em nossa ban-
deira.

    Disponível em: <http://imguol.com/c/noticias/201404/03redacao-nota-1000-
    enem-2013-1396556225275_768x1260.jpg>. Acesso em: 10 dez. 2015.

TEXTO 2

 A implantação da Lei Seca, além de reduzir o número de acidentes, contribui também para a formação 
de motoristas mais conscientes e comprometidos com a segurança no trânsito. É importante que tal formação se 
estenda a todos os setores da sociedade, através do ensino da responsabilidade no trânsito nas escolas, para 
conscientização dos futuros motoristas, assim como nas escolas de formação de motoristas, em que os danos de 
dirigir alcoolizado devem ser mostrados, por meio de estatísticas e estudos, para que o Brasil possa entrar nas 
estatísticas como um dos países mais seguros para dirigir, começando pela iniciativa da própria população.

    Disponível em: <http://download.uol.com.br/vestibular2/redacaoenem_karen.
    png>. Acesso em: 10 dez. 2015.

TEXTO 3

 Como dizia Hobbes, “o homem é o lobo do homem”. Portanto, a Lei Seca é um mecanismo essencial para 
que o homem não se torne, ao mesmo tampo, predador e presa de sua própria espécie.

                          Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/04/07/confi ra-
                          exemplos-de-redacoes-nota-1000-do-enem-2013.htm>. Acesso em: 10 dez. 2015

Tendo como suporte os textos apresentados, redija uma dissertação argumentativa, empregando a norma 
culta da língua portuguesa, sobre o tema:

NECESSIDADE DE LEIS E MEDIDAS MAIS SEVERAS PARA INIBIR A PRÁTICA DE MOTORISTAS     
EMBRIAGADOS DIRIGIREM VEÍCULOS AUTOMOTORES.
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Linguagens e Códigos
(Língua Portuguesa, Literatura,    

Língua Inglesa)

Questão Nº 01

Disponível em: < https://br.pinterest.com/helkycarneiro/tirinhas/>. 
Acesso em 25 set. 2020.

A partir da leitura do quadrinho, pode-se inferir que a 
alternativa que melhor traduz o sentido da fala de Ma-
falda, é:

A) Dinheiro na mão é ilusão, desaparece logo.
B) Economia em educação gera riqueza em ignorância. 
C) Crescimento econômico não necessita de bibliote-

cas.
D) Frequentadores de bancos não gostam de bons li-

vros.
E) Investimento deve ser em conhecimento e não em 

fi nanças.

Questão Nº 02

Leia, abaixo, um trecho retirado da famosa obra “O Apa-
nhador no Campo de Centeio”, de J. D. Salinger. 

“O cara da Marinha e eu dissemos que tinha sido um 
prazer conhecer um ao outro. Esse é um troço que me 
deixa maluco. Estou sempre dizendo: ‘Muito prazer em 
te conhecer para alguém que não tenho nenhum prazer 
em conhecer. Mas a gente tem que fazer essas coisas 
pra seguir vivendo”. 

Disponível em: <https://www.revistabula.com/4600>. Acesso em 25 
set. 2020.

Assinale a alternativa que contém a característica da 
norma linguística utilizada pelo narrador.

A) regional; informal.
B) culta; hiperformal.
C) jargão; informal.
D) erudita; formal.
E) coloquial; informal.

Questão Nº 03

É impossível discutir o preconceito racial no Brasil 
sem associá-lo ao processo histórico de construção da 
sociedade brasileira, marcada por um passado escra-
vocrata. Sabe-se que a  escravidão, em nosso país, 
promoveu um processo de desumanização,  em que o 
escravo era visto, pelo proprietário, apenas como instru-
mento de trabalho, um produto, uma coisa. Na verdade, 
ao falarmos em preconceito, estamos falando de intole-
rância, de tendência em tratar de forma desrespeitosa 
tudo aquilo que consideramos diferente ou distante do 
que chamamos de normal. Atualmente, o movimento 
negro vem ganhando merecido espaço e se articulan-
do de modo a fortalecer a identidade negra, por meio 
de políticas afi rmativas, conscientização da sociedade, 
leis, dentre outros.

O conjunto de palavras que utiliza, respectivamente, os 
prefi xos presentes nos termos destacados no trecho é

A) prejudicial; desolação; insubmisso.
B) prestação; deslizamento; insultante.
C) previsão; desarmamento; infalível.
D) precipitado; desafi o; integralização.
E) prescrição; descendente; incidência.

Questão Nº 04

Depois de alguns dias mencionando uma nova desco-
berta sobre a Lua, a Nasa fi nalmente revelou o tão espe-
rado achado científi co: evidências conclusivas de água 
no nosso satélite natural. Com isso, a agência poderá 
reforçar seus planos de construir uma base lunar. Isso 
porque, para que seja possível montar um estabeleci-
mento na superfície da Lua, é preciso que os astronau-
tas consigam retirar do satélite os recursos que garanti-
rão sua sobrevivência. Com a presença comprovada de 
água, foi dado um passo na direção certa, já que a base 
muito provavelmente será construída próxima a algum 
reservatório de água. 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/ciencia/descoberta-de-agua-
-na-lua-pode-facilitar-planos-da-nasa/>. Acesso em: 29 out. 2020.

As palavras em destaque no texto (seus e sua)                   
referem-se, respectivamente, a:

A) Nasa e Astronautas. 
B) Agência e Lua.
C) Lua e Astronautas.
D) Nasa e Lua.
E) Satélite Natural e Água.
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Questão Nº 05

   Disponível em: <https://blogdoaftm.com.br/charge-contaminacao-2/>. Acesso em: 29/10/20.

Para entendermos o humor presente na charge, precisamos saber que está tratando de dois assuntos:

A) Contaminação e limpeza de casa.
B) Eleições e pandemia. 
C) Eleições e casamento.
D) Votação e relacionamentos.
E) Casamento e pandemia.

Questão Nº 07

“Já era tarde. Augusto amava deveras, e pela primeira 
vez em sua vida; e o amor, mais forte que seu espírito, 
exercia nele um poder absoluto e invencível. Ora, não 
há ideias mais livres que as do preso; e, pois, o nosso 
encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de 
sua alma, que voou, atrevida, por esse mar imenso da 
imaginação; então começou a criar mil sublimes qua-
dros e em todos eles lá aparecia a encantadora More-
ninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a, com seu 
vestido branco, esperando-o em cima do rochedo, viu-a 
chorar, por ver que ele não chegava, e suas lágrimas 
queimavam-lhe o coração”. 

MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. Disponível em:            
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000008.pdf. 

>Acesso em: 29 out. 2020.

Com base na leitura do fragmento, pode-se observar 
como característica do Romantismo:

A) idealização da cultura local.
B) crítica à sociedade burguesa.
C) idealização do sentimento amoroso.
D) descrição do protagonista como herói local.
E) valorização realista do amor.

Questão Nº 06

Vendo que éreis desafogo,
lágrimas, da vossa mágoa, 
o que era nos olhos água,
no peito vi, que era fogo:
logo vi, e entendi logo,
que como a um tronco acontece,
que ali arde, e cá umedece,
assim vós num choro brando
saíeis aos olhos quando
incêndios a alma padece. 

DAMASCENO, Darcy. Melhores poemas: Gregório de Matos. 6 ed. 
São Paulo: Global, 2001, p.121.

Ao ler este fragmento de Gregório de Matos, percebe-
-se a presença de antíteses e paradoxos. A presença de 
tais fi guras é considerada uma característica do Barroco 
denominada:

A) pessimismo.
B) culto do contraste.
C) rebuscamento.
D) preocupação formal.
E) idealização da realidade.
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Língua Inglesa

Questão Nº 08

Leia o cartaz a seguir.

FREEPIK. Boost your immune system. 2020. 1 cartaz. Disponível em: <https://www.freepik.com/free-vector/boost-your-immune-system-
-infographic_8725980.htm>.  Acesso em: 09 out. 2020.

O cartaz trouxe dicas para aqueles que desejam:

A) melhorar a imunidade. 
B) prevenir resfriados.
C) controlar o peso.
D) frequentar a academia.
E) ganhar massa muscular.
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Questão Nº 09

BROWNE, C. Hagar, the horrible. 06 October 2020. 1 tirinha. Disponível em: https://www.comicskingdom.com/hagar-the-horrible/. 
Acesso em: 06 out. 2020. 

Helga confi rmou ao marido que era tarde para uma omelete, porque ela:

A) tinha outros afazeres domésticos para terminar.
B)  estava preparando o almoço da família.
C)  havia usado todos os ovos em outra receita.
D)  constatou que os ovos tinham-se chocado. 
E)  descobriu uma invasão de animais na despensa.

Questão Nº 10

Dracula

- Author: Bram Stoker
- Date published: 1897

“Dracula” is a gothic horror novel about the vampire Count Dracula, who tries to leave his native Transylvania in 
search of fresh blood and new victims. A terrifying read, the book is notable not just for its own content but for the 
various ways it has shaped fantasy literature and the thousands of vampire stories it inspired.

Adaptado. TROYER, M. 100 monumental novels from literary history. Newsweek Magazine, New York, 17 October 2020. Disponível em: 
<https://www.newsweek.com/100-monumental-novels-literary-history-1539168.> Acesso em: 18 out. 2020.

A sinopse de “Drácula” indica que a obra:

A) inaugurou uma forma realista de fazer literatura.
B)  exerceu pouca infl uência sobre histórias similares. 
C)  falhou na construção de um texto que amedronta o leitor. 
D)  fez sucesso ao ser adaptada como novela para a TV.
E)  demonstrou ter qualidades que justifi cam sua fama.  



PIAS - Programa de Ingresso por Avaliação Seriada - 1ª Etapa 9

5 de dezembro de 2020

Matemática

Questão Nº 11

Para atender a uma encomenda de 2.000 frascos de 
álcool em gel de 250 ml, uma determinada empresa dis-
põe de seis máquinas de mesmo rendimento, que reali-
zaram a produção em 40 minutos. Após essa produção, 
três dessas máquinas foram para manutenção, e essa 
mesma empresa recebeu outra encomenda de 5.000 
frascos desse mesmo produto. Nessas condições, o 
tempo para realizar a produção será de: 

A) 220 minutos.
B) 50 minutos.
C) 2 horas e 30 minutos.
D) 3 horas e 20 minutos.
E) 3 horas e 40 minutos. 

Questão Nº 12

A tabela a seguir apresenta a porcentagem da rentabi-
lidade anual de uma aplicação na bolsa de valores no 
período de 2011 a 2018.

Com base nos dados da tabela, a mediana dos percen-
tuais de rentabilidade, no período observado, é exata-
mente igual a:

A) 6, 3
B) 7, 4
C) 7, 5
D) 6, 5
E) 8, 0

Questão Nº 13

Dulce resolveu aplicar um capital de R$ 5.280,00 a uma 
taxa de juros simples de 15% ao ano, por um período 
sufi ciente de modo que o montante a ser retirado seja 
o dobro do capital aplicado. Quanto tempo ela terá de 
esperar para retirar o valor desejado?

A) sete anos.
B) seis anos.
C) seis anos e 8 meses. 
D) sete anos e 6 meses.
E) seis anos e 7 meses.

Questão Nº 14

No curso de Matemática a distância (EAD) existem 630 
alunos matriculados numa etapa, na qual 350 deles se 
matricularam somente na disciplina de Álgebra, 210 alu-
nos se matricularam somente em Cálculo Diferencial e 
Integral e 90 alunos se matricularam nas duas discipli-
nas ao mesmo tempo. Os demais alunos se matricula-
ram apenas em disciplinas didático-pedagógicas. Com 
base nessas informações, o número de alunos nas dis-
ciplinas didático pedagógicas é:

A) 160
B) 260
C) 120
D) 470
E) 380
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Questão Nº 15

O Engenheiro Walter Moscovisck foi contratado pelo Arquiteto Wendell Salles para revisar o projeto do sobrado que 
está produzindo para um cliente. Ao revisar o projeto arquitetônico, o Engenheiro Moscovisck notou que, abaixo 
da escada, havia um erro de cálculo e que há uma necessidade de reforçar as estruturas, modifi cando os valores 
dos ângulos do triângulo formado abaixo do primeiro lance de escadas. Observando as fi guras a seguir, é possível 
determinar o valor do ângulo interno ao vértice B da fi gura 3, sabendo, ainda, que a medida do ângulo interno ao 
vértice A mede 100º. Determine a medida do ângulo externo ao vértice C, sabendo que ele medirá o dobro da me-
dida do ângulo interno a B somado ainda com 70º. 

A alternativa que representa o valor do ângulo externo a C é:

A) 30º
B) 65º
C) 105º
D) 120º
E) 130º
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Questão Nº 16

Na casa de camping de Rony será realizada a substituição das telhas da parte do telhado onde fi ca a varanda. O 
empreiteiro realizou o cálculo baseado nas informações enviadas por Rony. Só que, na fi gura que o proprietário 
encaminhou, estavam faltando alguns dados que seriam imprescindíveis para a compra das telhas, que são ven-
didas por metro quadrado.

Assim sendo, e observando as imagens enviadas ao empreiteiro, e sabendo que o vértice A do triângulo ABC pos-
sui ângulo interno medindo 90º, determine a área, em metros quadrados, do telhado que necessita da substituição 
das telhas, e assinale a alternativa que indica esse valor.

A) 102,4m²
B) 128m²
C) 36m²
D) 46,08m²
E) 100,8m²
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Questão Nº 17

Jonas, um músico infl uente da cidade, está preparando uma transmissão musical, ao vivo, em sua casa, para 
arrecadar donativos aos menos favorecidos. O ambiente contará com 2 pontos de iluminação, conforme represen-
tados no croqui da fi gura. Conhecendo de geometria plana, ajude Jonas a determinar a área em que a live musical 
será iluminada pelos refl etores, que formam o quadrilátero ABCD, cujos raios de luz na saída formam um ângulo 
de abertura de 60º (sessenta graus), atingindo os pontos B e D que distam, respectivamente, do centro da sala, 4 
metros (vide imagem). Após os cálculos, assinale a alternativa CORRETA.

Questão Nº 18

Uma empresária tem um quiosque de brigadeiros em um shopping no qual produz e vende os seus doces. Ela 
observou que tem uma despesa fi xa mensal de R$ 1.400,00 e uma despesa variável de R$ 1,20 de acordo com 
a quantidade de brigadeiros que produz nesse período. Sabendo-se que ela vende cada brigadeiro a R$ 4,00, a 
função que defi ne o lucro da empresa em um mês é dada por: 

A) L(x) = 4 x – 1 400 
B) L(X)= 2,8x  – 1 400 
C) L(X)= 5,2x  + 1 400 
D) L(X)= 1,2x   + 1 396 
E) L(X)= 4x – 1396  

A

B)

C)

D)

E)
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Questão Nº 19

Uma estudante montou um arco para enfeitar a entrada do salão de festas e precisa comprar um pano para cobrir 

uma região triangular, conforme a fi gura. Considerando-se que essa fi gura representa um triângulo limitado pela 

função externa                                       e pelo eixo x no gráfi co, e sabendo-se que o vértice A do triângulo coincide 

com o ponto máximo da função f(x) e o vértice C é uma das raízes dessa função f(x),   a área do triângulo ABC é 

igual a: 

  

A) 187, 5   u.a. 
B) 93,75   u.a. 
C) 112,75 u.a.
D) 69,25 u.a.
E) 46,875 u.a. 
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Questão Nº 20

A representação gráfi ca a seguir corresponde à função                               O valor de                           é igual a:   

A) 2
B) 5
C) 4 
D) 3 
E) 6
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Ciências da Natureza
(Química, Biologia, Física)

Questão Nº 21

Quando estudamos sobre “matéria”, logo pensamos na 
frase “é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço”, 
e nesse estudo inicial aprendemos que existem os só-
lidos, líquidos e gases. Portanto a matéria pode sofrer 
transformações físicas e químicas, em que as físicas 
não alteram a identidade das substâncias. Já as quími-
cas são mais signifi cativas, pois substâncias são des-
truídas e outras, novas, são formadas. A lei de Lavoisier 
estabelece que, durante uma transformação química, 
a soma das massas dos produtos é igual à soma das 
massas dos reagentes. Sendo assim, é possível com-
binar os elementos cloro (Cl) e magnésio (Mg) para 
formar o composto cloreto de magnésio. Logo, em um 
experimento 4,7 g de magnésio foram misturados 45,3g 
de cloro para formar 50g de cloreto de magnésio. 

Analisando o composto formado, qual é a composição 
percentual, em massa, de cloro?

A) 9,7%
B) 45,3 %
C) 90,6 %
D) 53,8%
E) 50,0%

Questão Nº 22

Diferentes das substâncias sólidas e líquidas, os gases 
podem se expandir espontaneamente em um recipien-
te ou podem formar misturas homogêneas entre si, in-
dependentemente das identidades dos gases compo-
nentes. Podemos citar três variáveis que descrevem o 
comportamento dos gases, que são volume, pressão e 
temperatura. A partir dessas variáveis, foi possível che-
gar à equação conhecida como “equação do gás ide-
al”. Essa equação tem várias aplicações, o que inclui o 
cálculo da densidade dos gases, o qual mostra que a 
pressão e massa molar são diretamente proporcionais à 
densidade, e a temperatura inversamente proporcional. 

Portanto, analisando os gases a seguir, qual substân-
cia apresenta maior densidade em uma temperatura de 
25°C e 1 atm de pressão?

A) O
2

B) C
l2

C) H
2

D) NH
3

E) CO
2

Questão Nº 23

O físico Austríaco Erwin Schrodinger propôs, em 1926, 
uma equação que incorpora tanto o comportamento 
ondulatório como o de partícula do elétron, conhecida 
atualmente como Equação de onda de Schrodinger. A 
resolução dessa equação leva a uma série de funções 
matemáticas chamadas de funções de onda, as quais 
os químicos conhecem como orbitais. Assim sendo, 
surgem a partir dessa resolução os números quânticos, 
que são: número quântico principal (n), azimutal ou se-
cundário (l), magnético (ml) e spin (ms). 

O ferro (Fe) é um metal com coloração branca pratea-
da em estado quimicamente puro e apresenta número 
atômico igual a 26. De acordo com sua confi guração 
eletrônica, quais os valores dos números quânticos para 
o elétron mais energético?

A) n= 3; l = 2; ml = -2; ms = -1/2.
B) n= 4; l = 0; ml = 0; ms = -1/2. 
C) n= 3; l = 3; ml = -2; ms = +1/2.
D) n= 3; l = 2; ml = 0; ms = +1/2.
E) n= 4; l = 2; ml = -2; ms = -1/2.

Questão Nº 24

Dá-se o nome de metabolismo ao conjunto das reações 
químicas que ocorrem nos seres vivos, sendo que a ob-
tenção de energia para as atividades celulares é um dos 
objetivos do metabolismo. Analise as afi rmações abaixo 
e assinale a alternativa CORRETA.

A) No Metabolismo ocorrem apenas reações de degra-
dação, em que moléculas maiores se transformam 
em moléculas menores para a liberação da energia 
nelas contida.

B) Nas reações que fazem parte do Catabolismo, molé-
culas maiores sofrem redução, recebendo elétrons, 
e com isso transformam-se em moléculas mais ener-
géticas tais como o ATP.

C) No catabolismo, as moléculas energéticas tais como 
a glicose e os ácidos graxos são lentamente degra-
dadas, liberando a maior parte do ATP presente na 
estrutura química desses nutrientes energéticos.

D) Denomina-se catabolismo o conjunto das reações 
envolvidas na degradação dos compostos energé-
ticos tais como a glicose e os ácidos graxos, nas 
quais reações de oxidação são frequentemente ob-
servadas.

E) As rotas catabólicas ocorrem predominantemente 
nos organismos não fotossintetizantes (heterotrófi -
cos), uma vez que esses organismos são incapazes 
de realizar anabolismo.
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Questão Nº 25

Observe a fi gura a seguir:

Figura: Osteoblastos e osteócitos.

Disponível em: https://gramho.com/media/2235981418859653691. 

Acesso em: 30 out. 2020.

Os tecidos conjuntivos de sustentação são assim deno-
minados por serem capazes de suportar peso. Na fi gura 
acima, temos a representação histológica de um tecido 
de sustentação com suas células: osteoblastos e oste-
ócitos. Na composição do tecido, são secretadas fi bras 
colágenas e fosfato de cálcio. Os cristais de fosfato de 
cálcio, associados às fi bras, conferem rigidez a esse te-
cido. 

O tecido representado na fi gura e descrito no enunciado 
da questão se refere ao:

A) Tecido epitelial.
B) Tecido muscular cardíaco.
C) Tecido adiposo.
D) Tecido nervoso.
E) Tecido ósseo. 

Questão Nº 26

A fi gura abaixo é uma imagem de células vegetais em 
mitose observadas ao microscópio óptico. Essas célu-
las se encontram em diferentes etapas desse tipo de di-
visão celular, e algumas dessas etapas estão indicadas 
pelos números 1, 2, 3 e 4.

Disponível em: <https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteu-
do/images/divisao-celular.jpg>. Acesso em 09 nov. 2020.

Considerando-se a fi gura e os números que indicam 
cada uma das etapas, pode-se afi rmar que o nome de 
cada uma dessas etapas deve ser, respectivamente:

A) Prófase; metáfase; anáfase; telófase.
B) Telófase; anáfase; metáfase; prófase.
C) Prófase; anáfase; metáfase; telófase.
D) Prófase; telófase; anáfase; metáfase.
E) Metáfase; anáfase; telófase; prófase.
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Questão Nº 27

Disponível em <https://s4.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteu-
do/images/celula-animal-e-vegetal.jpg>. Acesso em 09 nov.2020.

A fi gura acima mostra um desenho representativo da 
célula vegetal (A) e da célula animal (B). Analise os 
itens abaixo que trazem informações comparativas en-
tre essas células.

I) Esses dois tipos de células são eucariontes, mas al-
guns componentes são específi cos de um tipo como 
a presença de cloroplastos e da parede celular, que 
são encontrados na célula vegetal.

II) Na célula animal, nunca estão presentes vacúolos, 
apenas os lisossomos, enquanto que, na célula ve-
getal, os vacúolos são muito grandes e são compa-
ráveis aos lisossomos da célula animal.

III) Tanto as células animais como as vegetais apre-
sentam componentes como retículo endoplasmático 
granular, complexo golgiense e mitocôndrias, mas 
amiloplastos só estão presentes em células vege-
tais.

Estão CORRETAS as informações contidas em:

A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, apenas.

Questão Nº 28

O estudo da física tem contribuído signifi cativamente 
para a sociedade desde a Antiguidade. Através de suas 
teorias, o ser humano consegue produzir objetos que 
compõem diversas ferramentas e utensílios que facili-
tam as mais variadas tarefas. Dentre esses objetos está 
a roldana.

A talha exponencial é exemplo de uma aplicação das 
roldanas, que teve um papel signifi cante para o ser hu-
mano, sendo que esse aparato consiste em associar 
uma série de roldanas móveis a uma roldana fi xa.

No esquema representado na fi gura abaixo, as roldanas 
e a corda são ideais.

A aluna Luciana deve aplicar na corda uma força F  para 
levantar  e manter em equilíbrio um objeto de massa 

igual a 80 kg, sendo g = 10 m/s2 o valor da aceleração 
da gravidade no local. Nessas condições, conclui-se 
que o valor da força  F aplicada pela aluna  na corda é 
igual a:

A) 80 N
B) 70 N
C) 60 N
D) 100 N
E) 120 N
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Questão Nº 29

Um objeto lançado horizontalmente executa um movi-
mento curvilíneo, resultando em dois movimentos: um 
na horizontal e outro na vertical. 

Considere o movimento de uma bola de bilhar lançada 
horizontalmente de uma mesa de 1,4m de altura e  com 
velocidade  4m/s , desprezando a resistência do ar, sen-

do g = 10 m/s2 o valor da aceleração da gravidade no 
local. Nessas condições, conclui-se que o alcance da 
bola  de bilhar é, aproximadamente, igual a:

A) 2,1 m
B) 7,4 m
C) 6,2 m 
D) 9,8 m
E) 5,2 m

Questão Nº 30

O conceito de energia foi de suma importância para o 
desenvolvimento da ciência, em particular da física. Um 
dos pontos importantes do estudo da energia é o prin-
cípio da conservação da energia mecânica, que diz que 
a energia total de um sistema isolado é constante. Um 
experimento que valida a conservação da energia me-
cânica pode ser aplicando em um parque de diversões. 

Considere um carrinho de montanha-russa que esteja 
parado a uma altura igual a 31,25m em relação ao solo. 
Calcule a velocidade do carrinho em m/s, ao passar 
pelo ponto mais baixo da montanha-russa. Despreze a 
resistência do ar,  considere as superfícies polidas ide-

ais, e 10m/s2 como o valor da aceleração da gravida-
de local. A massa total do carrinho mais passageiros é 
igual a 400 kg.

A velocidade obtida é:

A) 40 m/s
B) 74 m/s
C) 25 m/s 
D) 18 m/s
E) 52 m/s

Questão Nº 31

Em decorrência do movimento de rotação da Terra, te-
mos os dias e as noites, além, da diferença de horário 
entre os vários pontos longitudinais da esfera terrestre. 
A questão de horas e datas no mundo está intimamen-
te relacionada com a rede geográfi ca. Desse modo, é 
CORRETO afi rmar que

A) o movimento de rotação da Terra, feito de leste para 
oeste, determina um movimento aparente da abóba-
da celeste sobre nossas cabeças no sentido contrá-
rio. Por isso, o sol nasce no leste e se põe no oeste.

B) todos os meridianos passam pela frente do sol, em 
determinado momento, exceto o meridiano de Gre-
enwich. Isso quer dizer que, no período de 24 horas, 
apenas o meridiano 0º não passa pela frente do sol. 

C) cada fuso horário tem um meridiano central, contan-
do com 7 graus e 30 minutos de cada lado desse 
meridiano. Cada fuso é numerado de zero a doze, 
tanto para leste como para oeste.

D) um detalhe importante sobre datas e horas do globo 
terrestre é o fato de que sempre será mais tarde em 
todo lugar que estiver a oeste do outro, e mais cedo 
em todo lugar que estiver a leste de outro. 

E) uma informação fundamental é que sempre haverá 
duas datas que abrangem o globo terrestre, assim 
não haverá, em nenhum momento, uma só data que 
abrangerá todos os fusos do globo. 

Questão Nº 32

Um show será transmitido para todo o Brasil, diretamen-
te do Rio de Janeiro, pela televisão, no dia 29/09, às 21 
horas, horário de Brasília. Os moradores do Arquipélago 
de Fernando de Noronha, no Brasil, se quiserem assistir 
ao show, deverão ligar seus aparelhos de televisão às:

A) 20h, no dia 29/09.
B) 21h, no dia 29/09.
C) 22h, no dia 29/09.
D) 23h, no dia 29/09.
E) 24h, no dia 30/09.

Ciências Humanas
(Geografi a, História)



PIAS - Programa de Ingresso por Avaliação Seriada - 1ª Etapa 19

5 de dezembro de 2020

Questão Nº 33

A escala de um mapa expressa o quanto a realidade foi 
reduzida para caber em uma folha de papel. Sendo a 
escala de um mapa 1:25 000 000 cm e medindo-se em 
linha reta as cidades de São Paulo e de Belo Horizon-
te, obtêm-se 2cm. A partir dessa informação, é possível  
afi rmar que a distância real aproximada entre São Paulo 
e Belo Horizonte corresponde a: 

A) 5km
B) 50km
C) 80km
D) 500km
E) 12.500km

Questão Nº 34

O clima corresponde ao comportamento da atmosfera 
ao longo do ano em determinado ponto da superfície 
terrestre. O clima representa uma dimensão mais dura-
doura e estável. Cada região apresenta um tipo de cli-
ma. Isso é devido aos denominados fatores climáticos. 
Os fatores climáticos são os responsáveis pela diferen-
ça de um clima de uma região para outra.

Considerando o conhecimento sobre esse assunto, as-
sinale a afi rmativa CORRETA. 

A) A latitude é um fator climático: quanto mais nos afas-
tamos do Equador, menores são as médias térmicas 
anuais.

B) A latitude é um elemento climático: quanto mais pró-
ximo do Equador, maior é a inclinação dos raios so-
lares na superfície terrestre.

C) A altitude é um fator climático: quanto maior a altitu-
de, maior é a temperatura de um lugar.  

D) A continentalidade é um elemento do clima: quanto 
mais afastado dos oceanos, a amplitude térmica é 
menor.

E) A temperatura é um fator climático: quanto mais incli-
nados os raios solares nos polos, mais elevadas são 
as temperaturas.

Questão Nº 35

O crescimento da população foi, ao longo do tempo, ex-
plicado a partir de teorias demográfi cas. Considerando 
essas teorias, analise as afi rmativas abaixo e assinale 
a CORRETA. 

A) A teoria malthusiana defendia que a produção de ali-
mentos no mundo crescia em progressão geométri-
ca, e a população mundial em progressão aritmética, 
o que agravaria a pobreza e a fome.

B) A teoria malthusiana considerou em suas análises o 
avanço tecnológico para expansão agrícola, assim 
como a possibilidade de mudança na estrutura da 
sociedade.

C) A teoria neomalthusiana, apoiada pelos reformistas, 
nega que o crescimento demográfi co acelerado te-
nha relação com a escassez de investimentos na 
economia.

D) A teoria neomalthusiana alega que o crescimento 
populacional ajuda na proteção ambiental e na con-
servação de seus recursos naturais. Quanto mais 
pessoas no mundo, maior seria a preservação do 
meio ambiente.

E) A escola reformista defende que os miseráveis não 
são responsáveis por sua miséria, por terem muitos 
fi lhos. A pobreza é resultante de fatores estruturais e 
pela má distribuição de renda interna.

Questão Nº 36

Após o Cristianismo se tornar a religião ofi cial do Im-
pério Romano, durante o governo de Justiniano I, colo-
cou-se em questão que tipo de arte era mais adequado 
para decorar as igrejas. Principalmente nos séculos V e 
VI, alguns bispos rejeitavam a ideia de colocar estátuas 
de Jesus ou dos santos, pois poderiam lembrar os ído-
los pagãos. Essa proibição da veneração de estátuas 
continuou somente nas regiões do cristianismo oriental, 
o que levou ao surgimento e predomínio da:

A) pintura clássica renascentista.
B) arte sacra barroca.
C) arte paleocristã islâmica.
D) arte em mosaicos bizantinos.
E) arquitetura gótica romana.
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Questão Nº 37

A história não escapa, portanto, à obrigação, comum, 
a todo conhecimento, de utilizar um código para ana-
lisar o seu objeto, mesmo (e sobretudo) se atribuirmos 
a esse objeto uma realidade contínua. [...] Esse código 
consiste numa cronologia. Não há história sem datas; 
para nos convencermos disso, basta considerar o modo 
como um aluno chega a aprender história: ele a reduz a 
um corpo descarnado cujo esqueleto é constituído pelas 
datas. Não sem razão, reagiu-se contra esse método 
enfadonho, mas caindo por vezes no excesso inverso. 
Se as datas não são toda a história, nem o mais inte-
ressante na história, elas, todavia, representam aquilo 
sem o que a própria história desapareceria, pois toda a 
sua originalidade e toda a sua especifi cidade residem 
na apreensão da relação do antes e do depois, a qual 
estaria condenada a desaparecer se, pelo menos vir-
tualmente, os seus termos não pudessem ser datados. 

LEVI-STRAUSS, Claude. História: método sem objeto específi co. In: 
SILVA, Maria Beatriz Nizza da (Org). Teoria da História. São Paulo: 

Cultrix, 1976.

Conforme destaca o texto, a matéria-prima primordial, 
sem a qual a existência da História não seria possível, 
é o(a)

A) fonte histórica.
B) fato histórico.
C) tempo histórico.
D) objeto histórico.
E) sujeito histórico.

Questão Nº 38

“Disse o mestre:
Riqueza e posição é o que todos desejam, mas se não 
puder obtê-la por meios justos, o homem virtuoso não 
as aceitará. Pobreza e inferioridade é o que todos de-
testam, mas se não for por meios justos, o homem vir-
tuoso não as rejeitará. Um homem que se pretende vir-
tuoso, se abandona a prática do bem está traindo esse 
nome. O home virtuoso não deixa de praticar o bem em 
nenhuma circunstância. Ele é virtuoso quando tudo lhe 
favorece, e o é também quando tudo lhe é obstáculo.” 
Confúcio. Analectos 5, livro IV. 

Disponível em <www.hottopos.com.br>. Acesso em 20 out. 2020.

O texto enfatiza a fi losofi a de Confúcio, cuja doutrina foi 
criada para defender a moralidade, as virtudes, a forma-
ção social, intelectual e política da sociedade

A) grega, do século V a.C.
B) chinesa, do século VI a.C.
C) romana, do século I.
D) japonesa, do século VI a.C.
E) indiana, do século VII a.C.

Questão Nº 39

Observe o esquema a seguir. O círculo A corresponde 
ao período da Alta Idade Média, e o círculo C, ao Re-
nascimento. A parte B (hachurada) é uma área de inter-
secção, que marca a transição entre os dois momentos 
históricos, com processos de rupturas e continuidades.

São aspectos que pertencem ao contexto da parte B:

A) o fortalecimento da Igreja Católica e do Cristianismo.
B) a ruptura com o centralismo político e com as monar-

quias.
C) o crescimento das cidades e expansão do comércio.
D) a expansão do Império Romano do Ocidente.
E) o surgimento da burguesia e do operariado indus-

trial.

Questão Nº 40

Cada povo indígena possui um modo próprio de organi-
zar suas relações sociais, políticas e econômicas – as 
internas ao povo e aquelas com outros povos com os 
quais mantém contato. [...] Toda organização social, cul-
tural e econômica de um povo indígena está relaciona-
da a uma concepção de mundo e de vida, isto é, a uma 
determinada cosmologia organizada e expressa por 
meio dos mitos e dos ritos. [...] A organização política de 
um povo indígena geralmente está baseada na organi-
zação social feita através de grupos sociais hierárquicos 
denominados sibs, fratrias ou tribos. 

LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro: o que você 
precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: 

MEC; LACED/Museu Nacional, 2006.

Os povos nativos que habitavam o território que viria a 
ser o Brasil caracterizavam-se por:

A) uma estrutura social hierárquica sacerdotal, rígida e 
centralizada.

B) uma vida comercial e urbana bastante desenvolvida.
C) um poder político centralizado que deu origem ao 

Império Tupi.
D) uma grande diversidade linguística e de práticas ritu-

ais.
E) uma vida nômade, baseada na construção de cida-

des de passagem.






