PIAS - Programa de Ingresso por Avaliação Seriada - 2ª Etapa

Questão 01

período militar, foi destacada para tocar na banda das
Forças Armadas. A postura engajada da cantora ainda é
exceção entre seus pares. Considera que “cessar fogo
não é paz”. Para a nova pop star, canções festivas não
rimam com alienação política.
Veja, 30 jun. 2021, p. 85.

III. No dia seguinte acordou quase a mesma de sempre,
que ela nem queria nada mesmo com rapaz nenhum,
que nenhum presta, é tudo igual. Era domingo, banhou-se, vestiu-se e foi para a missa. Se alguém reparasse
nela, veria só aquela magrela da Mocinha encostada na
coluna do alto-falante, com cara de sonsa e o olhar vago
passeando pela igreja. Padre Franz já ia longe no sermão quando Mocinha viu de novo o rapaz da véspera e
a piscada. No sobressalto, escondeu-se atrás da coluna
e ali ﬁcou, aquele desmantelo por dentro outra vez. Saiu
da igreja empurrada pelo povo.
REZENDE, Maria Valéria. Vasto mundo.
São Paulo: Alfaguara, 2015, p. 58.

IV. Agora, controle sua ansiedade! Não é todo dia que
você está na cidade mais bonita do mundo! Com bons
sapatos, um bom mapa e o sempre e indispensável
guia, você já está pronto para o segundo capítulo, ver
a cidade por fora. Evite ainda entrar longamente em
museus e igrejas, aproveite e curta ruas, avenidas, parques, monumentos e praças, sente-se nos cafés, veja,
sinta e ouça uma língua que você pode não entender,
mas que é pura música e poesia para os ouvidos. Deixe
um dia para repetir o que mais gostou e prepare se para
as recordações e saudade, elas também fazem parte
da viagem”.

Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com/
post/110489037284/httptirasbeckblogspotcombr>.
Acesso em: 01 out. 2021.

Na tirinha, o recurso expressivo que contribui de maneira decisiva para a compreensão do humor é a
A) ironia, ao dizer o oposto do almejado.
B) antonímia, ao usar termos de signiﬁcados opostos.
C) polissemia, ao ter o uso de termo com mais de um
sentido.
D) paronímia, ao usar palavras semelhantes em relação a graﬁa.
E) sinonímia, ao empregar termos distintos com mesmo signiﬁcado.

Viagem e Turismo, abril 2007, p. 75.

Quanto à tipologia textual, assinale a alternativa que
apresenta corretamente as respectivas designações
dos trechos apresentados
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 02
I. Há uma polarização exacerbada entre as partes.
A classe artística está órfã. Abandonada. Vulnerável.
É um erro político achar que a indústria do entretenimento se resume a um contrato com uma determinada
emissora. A ﬁla andou. Como defender perante a board
dos gigantes que estão investindo no Brasil – Netﬂix,
Amazon, HBO – que seus atores devem ser contratados pela CLT, sob pena de responderem pela prática
de fraude ﬁscal? A partir do momento em que o STF
reconheceu a legitimidade da chamada “pejotização”, a
prestação de serviços artísticos, culturais e intelectuais,
por pessoas jurídicas foi autorizada.
Veja, 30 jun. 2021, p.16.

II. Com hits dançantes e letras irônicas sobre a dura
realidade do Oriente Médio, Noga Erez, 31 anos, compõe suas músicas – todas em Inglês – desde o primeiro
álbum em 2017. Como toda Israelense, serviu no Exército por dois anos. Multi-instrumentista e formada pela
Academia de Música e Dança de Jerusalém, em seu
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Dissertativo; descritivo; injuntivo; narrativo.
Descritivo; injuntivo; dissertativo; narrativo.
Narrativo; dissertativo; injuntivo; descritivo.
Dissertativo; descritivo; narrativo; injuntivo.
Injuntivo; narrativo; descritivo; dissertativo.
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E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...

Texto para as questões 03 e 04.
A destruição contínua da Amazônia, aliada a crise climática global, pode deixar milhões de brasileiros vivendo sob calor intenso, com sensações térmicas que
podem se aproximar ou superar os 34ºC – na sombra.
Essa situação de estresse térmico atingiria principalmente a região Norte do país e pode causar uma série
de problemas de saúde para a população local, além
do potencial prejuízo para o mercado de trabalho. Sem
contar o potencial de aumentar a mortalidade em faixas mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas
com determinados problemas de saúde — mortes que
já vemos em ondas de calor que ocorrem atualmente
no mundo.

E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...
As asas que Deus lhe deu
Ruﬂaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...
GUIMARAENS, Alphonsus. Poemas. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000013.pdf>.
Acesso em: 03 out. 2021.

Folha de S. Paulo, Ambiente, B7, 2 out. 2021. (Adaptado)

Questão 03

Questão 05

Sobre a análise dos elementos constitutivos do trecho,
assinale a correta.

O tom predominante no texto é de

A) o termo milhões, em “milhões de brasileiros”, determina em números exatos uma informação.
B) a palavra que, em “que podem se aproximar ou superar...”, adiciona uma ideia ao dito anteriormente.
C) o pronome essa, em “Essa situação de estresse térmico...”, introduz e qualiﬁca uma informação nova.
D) a expressão além de, em “(...) além do potencial
prejuízo...”, evidencia uma conclusão ao já dito.
E) o conector como, em “como idosos, crianças e pessoas...”, introduz uma exempliﬁcação.

A) melancolia, morte.
B) resignação, aceitação.
C) nostalgia, saudade.
D) apatia, indiferença.
E) perplexidade, hesitação.

Questão 04

A) às rimas, com a sequência ABBA nas cinco estrofes.
B) aos versos curtos, com 7 sílabas métricas, redondilha maior.
C) às assonâncias, com a repetição das consoantes
S/C/R.
D) às reticências, dando o sentido de quebra da ideia
ao verso.
E) às aliterações, com a repetição das vogais I/A/O.

Questão 06
Nesse poema, a forte musicalidade se dá devido

Assinale a alternativa correta quanto à regência.
A) Equipes de saúde assistem aos idosos vítimas do
calor intenso.
B) Alterações climáticas severas vêm ocorrendo devido
o desmatamento.
C) Governos estão dispostos em adotar medidas de
preservação ambiental.
D) Cientistas informaram os riscos da destruição da
Amazônia à sociedade.
E) Populações do hemisfério norte já se habituam com
o calor intenso do verão.
Texto para as questões 05 e 06.
Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...
3
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Texto para as questões 08 e 09.

Questão 07
Pouco a pouco, tinha-se reclinado; ﬁncara os cotovelos
no mármore da mesa e metera o rosto entre as mãos
espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, e eu vi-lhe metade dos braços, muito
claros, e menos magros do que se poderiam supor. A
vista não era nova para mim, posto também não fosse
comum; naquele momento, porém, a impressão que tive
foi grande. As veias eram tão azuis, que apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro.
Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da
cidade, e de outras cousas que me iam vindo à boca.
Falava emendando os assuntos, sem saber por que,
variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para
fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos,
todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros,
mas escuros; o nariz, seco e longo, um tantinho curvo,
dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me:
— Mais baixo! mamãe pode acordar.
E não saía daquela posição, que me enchia de gosto, tão perto ﬁcavam as nossas caras. Realmente, não
era preciso falar alto para ser ouvido: cochichávamos os
dois, eu mais que ela, porque falava mais; ela, às vezes,
ﬁcava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida.
Aﬁnal, cansou, trocou de atitude e de lugar. Deu volta à
mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé.

Disponível em: <https://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2021/08/05>. Acesso em: 16 set. 2021.

PROENÇA FILHO, D. (seleção). Melhores contos:
Machado de Assis. 15 ed. São Paulo: Global, 2004. (Adaptado)

Questão 08

Com base na leitura do fragmento de Missa do Galo, de
Machado de Assis, e considerando as características de
produção desse escritor, pode-se aﬁrmar que:

Com base no texto acima, Calvin demonstra ser uma
criança

A) a personagem Conceição traz traços marcantes das
personagens femininas machadianas, como a dissimulação e a ausência de descrições idealizadoras.
B) a mulher presente no trecho é uma personagem machadiana ainda muito presa às descrições românticas, por ser idealizada e distante dos sonhos do
narrador.
C) o protagonista do conto relata com profunda melancolia e pessimismo o momento em que se encontra
com Conceição na Missa do Galo.
D) o narrador onisciente permite ao leitor conhecer não
só os fatos vivenciados mas também tudo que se
passa pelos pensamentos de Conceição.
E) o relacionamento entre os personagens é marcado
pela dualidade entre os prazeres do corpo e da espiritualidade ou o respeito a Deus.
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A)
B)
C)
D)
E)

metódica.
possessiva.
desorganizada.
disciplinada.
independente.

Questão 09
Em “Who put it in the stupid closet?” (4º quadrinho), o
pronome it substituiu a palavra
A)
B)
C)
D)
E)
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bed.
chair.
closet.
jacket.
stairs.

PIAS - Programa de Ingresso por Avaliação Seriada - 2ª Etapa

Questão 10
Found in the Amazon river basin, pirarucu or arapaima is one of the largest freshwater ﬁsh in the world, capable of
growing three meters long and weighing 200 kilograms. It eats ﬁsh, birds, lizards and small mammals. But this giant
predator is good eating with its ﬁrm ﬂesh and minimal bones. Overﬁshing led to population decline, and in the 1990s
steps were taken to prohibit pirarucu ﬁshing. Today, ﬁshing for arapaima is banned in Brazil unless within areas with
community-based management* accords.
*management – manejo
Disponível em:
<https://edition.cnn.com/2020/11/17/americas/arapaima-giant-ﬁsh-joao-campos-silva-c2e-spc-intl/index.html>.
Acesso em: 20 set. 2021. (Adaptado)

A partir desse trecho, pode-se aﬁrmar que o pirarucu
A)
B)
C)
D)
E)

é rejeitado para consumo humano.
tem sua pesca restrita a áreas autorizadas.
requer ações para conter sua superpopulação.
apresenta grande dimensão em sua largura.
possui alimentação baseada em fonte vegetal.

Questão 11
Um objeto de decoração tem a forma de um poliedro convexo. Nele são identiﬁcadas 12 faces quadrangulares,
8 faces hexagonais e 6 faces octogonais, como ilustrado na ﬁgura a seguir. Sobre cada uma das arestas desse
objeto, há um ﬁlete de tecido dourado de 3cm de comprimento.

Qual é o comprimento total de ﬁlete de tecido dourado usado para confeccionar uma peça desse objeto?
A)
B)
C)
D)
E)

72cm
78cm
144cm
216cm
432cm

Questão 12
Numa cidade foi construído um reservatório de água de forma cilíndrica com medida do raio da base igual a 3m
e altura 6m. Para enchê-lo, o sistema de abastecimento dessa cidade está fornecendo uma vazão de 900L/min.
De acordo com as informações, indique o tempo necessário para que esse reservatório esteja totalmente cheio.
Adote π=3.
A)
B)
C)
D)
E)

2h
3h
4h
6h
8h

5

PIAS - Programa de Ingresso por Avaliação Seriada - 2ª Etapa

Questão 13

Questão 15
Durante a pandemia, visando cuidar do distanciamento
social sugerido pelas autoridades, um estabelecimento
comercial controlou o acesso de pessoas, observando
durante um período como ocorria a entrada e saída de
seus clientes. Sabe-se que o horário de funcionamento
dessa loja é das 6h às 20h. O comportamento do ﬂuxo
de pessoas f(t), a cada hora t, contado a partir de sua
abertura (t=0), ﬁcou determinado pela função:

4 

f (t )  46  29 cos  t 

3 
6
De acordo com a função apresentada, qual é o número
máximo de pessoas nesse estabelecimento e em que
horas isso ocorre?

Disponível em:< https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/
bdqueimadas#graﬁcos>. Acesso em 12 out. 2021. (Adaptado)

O ranking apresenta os estados onde ocorreram mais
queimadas no período de seca no Brasil em 2021. A
partir dele, assinale a média do número de queimadas
entre os cinco estados brasileiros apresentados.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

3.983
3.979
3.943
3.883
3.783

17 pessoas, às 10h.
65 pessoas, às 16h.
65 pessoas, às 10h.
75 pessoas, às 14h.
75 pessoas, às 10h.

Questão 16
Uma família de 3 pessoas viajou para um hotel fazenda
no ﬁnal de semana. Durante essa viagem, eles combinaram que as despesas seriam divididas igualmente
entre eles, mas que, para o troco e para aumentar a
praticidade na viagem, algumas vezes um emprestaria
dinheiro para o outro. As matrizes abaixo registram os
valores que cada um emprestou para o outro nos dois
dias do ﬁnal de semana. Nessa matriz, o elemento da
linha i e da coluna j representa o que o integrante i emprestou para o integrante j nesse dia, com i e j variando
de 1 a 3. Para ilustrar a situação, o elemento S23 da
matriz Sábado signiﬁca que o integrante 2 emprestou ao
integrante 3 uma quantia de R$6,00.

Questão 14

Ao ﬁnal da viagem, o integrante 3 ﬁcou
A) com crédito de R$3,00 para receber de seus familiares.
B) com crédito de R$7,00 para receber de seus familiares.
C) com a dívida de R$4,00 para pagar aos seus familiares.
D) com a dívida de R$9,00 para pagar aos seus familiares.
E) com a dívida de R$1,00 para pagar aos seus familiares

Para embalar um presente, foi utilizada uma caixa de
madeira no formato de um prisma regular de base hexagonal, como na ﬁgura.
Se essa caixa tem 8cm de altura e 6cm de medida da
aresta da base, então a quantidade mínima de papel
para embrulhá-la totalmente é: (Use √3=1,7)
A)
B)
C)
D)
E)

318,6cm²
379,8cm²
471,6cm²
567,6cm²
655,2cm²
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Questão 17

Questão 19

Uma padaria produz três tipos de roscas, sendo elas:
caseira, leite ninho e coco. A tabela “Vendas” representa a quantidade de roscas vendidas nos últimos dois
meses de cada rosca. A quantidade de insumos 1 e 2,
utilizados em ambas as produções, é apresentada na
tabela “Matérias-primas”.

Joana pegou dois empréstimos com dois bancos diferentes, totalizando um valor de R$30.000,00. As condições de pagamento foram estabelecidas a partir de um
modelo de juros simples de 7% ao mês no primeiro banco e de 4% ao mês no segundo banco. Após o ﬁnal do
primeiro mês, Joana não conseguiu pagar sua dívida.
Assim, o valor da dívida aumentou para R$31.560,00.
Qual foi o valor emprestado por cada banco?
A) Banco 1: R$12.000,00
Banco 2: R$18.000,00.
B) Banco 1: R$12.840,00
Banco 2: R$18.720,00.
C) Banco 1: R$13.500,00
Banco 2: R$16.500,00.
D) Banco 1: R$15.560,00
Banco 2: R$16.000,00.
E) Banco 1: R$22.860,00
Banco 2: R$7.140,00.

Dessa forma, a quantidade de insumos do tipo 1 e do
tipo 2 utilizados nos dois meses foram, respectivamente, de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 20
Um investidor está realizando um estudo para aplicar
dois capitais de investimento. O primeiro deles, um investimento de maior risco, apresenta retorno de 20% ao
mês. Já o segundo investimento, com caráter um pouco
mais conservador, possui um retorno de 8% ao mês.

630 e 1120.
1410 e 2110.
1410 e 2450.
1750 e 2110.
1750 e 2450.

Considerando que as quantidades aplicadas em cada
um dos investimentos sejam de, respectivamente,
R$1.230,00 e R$2.460,00, qual o tempo necessário
para que os investimentos tenham o mesmo retorno?

Questão 18
Um motorista estava em viagem e manteve sua velocidade média em 120km/h durante 3 horas. Ao chegar à
metade do caminho, resolveu parar em um hotel para
descansar e percebeu que uma chuva forte estava prevista. Dessa forma, decidiu esperar a chuva passar para
que continuasse a outra metade do caminho. Devido à
chuva, o motorista decidiu que iria reduzir sua velocidade média para 90km/h. Quanto tempo o motorista gastará para terminar o restante do percurso?
A)
B)
C)
D)
E)

Adote: log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48 1 mês = 30 dias
A)
B)
C)
D)
E)

2h
3h
4h
5h
6h
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1 mês e 15 dias.
2 meses e 15 dias.
3 meses e 8 dias.
7 meses e 15 dias.
9 meses e 20 dias.
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Questão 21

Questão 23

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP)
desenvolveram um biolarvicida a partir do bagaço da
cana-de-açúcar capaz de eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti ao diﬁcultar a respiração e destruir a
cutícula (exoesqueleto) que as reveste.

Logo após uma refeição, a concentração de glicose no
sangue (glicemia) aumenta como resultado da absorção
de açúcar dos alimentos pelas células intestinais. Esse
aumento da glicemia estimula células pancreáticas a
secretarem um hormônio que, por sua vez, estimula as
células a absorverem mais glicose, ocorrendo uma diminuição da glicemia até os níveis normais. A deﬁciência
desse hormônio condiciona o diabetes melito, distúrbio
caracterizado por uma hiperglicemia persistente, a ponto de o açúcar ser excretado na urina.

Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/biolarvicida-obtido-do-bagaco-da-cana-mata-larvas-de-aedes-aegypti/>. Acesso em 29
set. 2021. (Adaptado)

A aplicação desse biolarvicida na água onde o mosquito
Aedes aegypti depositou seus ovos contribuirá com o
controle da
A)
B)
C)
D)
E)

AMABIS, J. M., MARTHO, G.R.. Biologia dos Organismos, Volume
2: Classiﬁcação, estrutura e função dos seres vivos. 3ª ed.
São Paulo: Moderna, 2010. (Adaptado)

dengue.
ﬁlariose.
leishmaniose.
esquistossomose.
doença de chagas.

O hormônio citado no texto é a(o)
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 22
Um agricultor removeu um anel da casca (Anel de Malpighi) de um ramo caulinar em uma árvore frutífera.
Algum tempo depois, percebeu que a região imediatamente superior estava intumescida e os frutos desse
ramo eram maiores e mais doces quando comparados
aos demais.

Imagem disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/3466774/11/
images/15/maior+desenvolvimento.jpg>. Acesso em 28 set. 2021.
(Adaptado)

Os resultados demonstraram que a remoção da casca
interrompeu
A)
B)
C)
D)
E)

a absorção de água pelas raízes.
a saída de água pelos estômatos.
a subida de seiva bruta pelo xilema.
o ﬂuxo de seiva elaborada pelo ﬂoema.
a realização de fotossíntese pelas folhas

06/11/2021

8

insulina.
glucagon.
adrenalina.
antidiurético.
glicocorticoide.
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Questão 24
A imagem a seguir mostra, com detalhes, as diferenças entre artérias, veias e capilares. Enquanto as artérias e as
veias apresentam tecido conjuntivo, tecido muscular liso e endotélio, os capilares apresentam uma única camada
de células – o endotélio.

LOPES, S. ROSSO, S. Bio. Volume 2. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

A estrutura dos capilares é funcionalmente apta a
A)
B)
C)
D)
E)

produzir hemácias e leucócitos que são liberados na circulação.
permitir o intercâmbio de substâncias entre o sangue e os tecidos.
garantir a saída dos glóbulos vermelhos aos tecidos adjacentes.
suportar a pressão elevada do sangue bombeado pelo coração.
evitar a difusão de gases respiratórios entre o sangue e os pulmões.

Questão 25
Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano no Brasil nesta quinta-feira (29). Segundo o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet), a menor temperatura do país foi em Bom Jardim da Serra, onde fez - 8,6ºC, às 4h.
Disponível em:< https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/07/29/em-mais-um-dia-de-frio-e-previsao-de-neve-sc-amanhece-com-temperaturas-negativas.ghtml >. Acesso em 05 dez. 2021.

A temperatura de -8,6ºC, nas escalas Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar, aproximadamente,
que valores?
A)
B)
C)
D)
E)

18,5K e 113ºF
62,50K e 23,4ºF
264,40K e 16,55ºF
318,80K e 223ºF
588,75K e 13,80ºF
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Questão 26
Os fenômenos ondulatórios são as mudanças de comportamento que uma onda pode ter, independentemente
de seu tipo. Eles acontecem quando a onda depara com
um obstáculo, uma superfície ou meio diferente da sua
origem e podem ser do tipo reﬂexão, refração, difração,
interferência, efeito doppler, polarização e ressonância.
Considere as situações cotidianas apresentadas nas ﬁguras abaixo.

IV) Na ﬁgura 3, está ocorrendo o fenômeno da polarização, que é um fenômeno que ocorre apenas com
ondas transversais.
Está CORRETO o que se aﬁrma em
A)
B)
C)
D)
E)

I e II, apenas.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV apenas.

Figura 1

Questão 27
Os espelhos esféricos são superfícies esféricas reﬂetoras, capazes de promover a reﬂexão da luz. Existem
dois tipos de espelhos esféricos: os espelhos côncavos
e os espelhos convexos.
De frente a um espelho esférico foi colocada uma vela
acesa, sendo que a imagem conjugada pelo espelho foi
de uma imagem virtual, direta e maior que a vela. Nesse
caso, representa-se um espelho
Figura 2

A) convexo que conjuga imagens reais.
B) côncavo, quando a vela é posicionada no foco do
espelho.
C) côncavo, quando a vela é posicionada entre seu
foco e vértice.
D) côncavo, quando a vela é colocada no centro de curvatura do espelho.
E) convexo, quando a vela é colocada a qualquer distância de seu vértice.

Questão 28
Figura 3

Sobre os fenômenos ondulatórios representados nas
ﬁguras, são feitas algumas aﬁrmações.
I) Na ﬁgura 1, está ocorrendo o fenômeno da difração,
que explica a capacidade de uma onda contornar
obstáculos conforme seu comprimento de onda.
II) Na ﬁgura 2, está ocorrendo o fenômeno da ressonância, que é um fenômeno que ocorre quando dois
corpos vibram com a mesma frequência.
III) Na ﬁgura 3, temos o fenômeno da interferência, que
ocorre quando ondas eletromagnéticas de diferentes frequências se sobrepõem.
06/11/2021

O álcool etílico 70% é utilizado para assepsia das mãos
e das superfícies, pois possui efeito bactericida. A presença da água na formulação é necessária, pois facilita
a entrada do álcool dentro do microrganismo (bactérias,
vírus e fungos), ajuda a retardar a volatilização do álcool e, além disso, é fundamental para a desnaturação
das proteínas do microrganismo. Podemos encontrar no
mercado duas formas diferentes: álcool 77°GL e álcool
70°INPM. O grau INPM (Instituto Nacional de Pesos e
Medidas) é a fração em massa. Já o ‘grau GL (Gay-Lussac) é a fração em volume.
Sabendo que a densidade do álcool etílico a 25°C é
789kg/m3, para preparar 1.000L de álcool 70%, é preciso qual massa (kg) e qual volume (mL) de álcool etílico
96°GL?
A)
B)
C)
D)
E)
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0,633kg e 770.000mL
0,700kg e 802mL
633kg e 802.000mL
700kg e 770mL
700kg e 770.000mL
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Questão 29
O ácido acetilsalicílico (AAS) é um fármaco da família
dos salicilatos. O AAS é um analgésico, antipirético,
antinﬂamatório e ainda pode ser utilizado, em adultos,
como inibidor da agregação plaquetária. Ao ingerir o
AAS com um pouco de água, o seguinte equilíbrio químico é estabelecido:

AAS s   H 2Ol   AASaq1   H 3O1aq


Levando-se em consideração que essa reação acontece no estômago

( pH  1,8) , o equilíbrio químico

A) se desloca para a direita, favorecendo a forma ionizada do AAS.
B) se desloca para a esquerda, reconstituindo a forma
neutra do AAS.
C) se desloca para a direita, reconstituindo a forma
neutra do AAS.
D) se desloca para a esquerda, favorecendo a forma
ionizada do AAS.
E) se mantém, não afetando o equilíbrio químico da
reação.

As emissões de CO2 envolvidas em dois veículos iguais,
um movido a gasolina e outro movido a etanol, em um
mesmo trajeto de 5.000km foram analisadas.
Calcule a quantidade de CO2 (em kg) que deixará de ser
emitido ao percorrer 5.000km com o carro abastecido
com etanol.
A)
B)
C)
D)
E)

150kg
1500kg
125kg
1250kg
600kg

Questão 31

Questão 30
A queima de combustíveis fósseis tem sido foco de discussão em diversas áreas de pesquisa, pois pode causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. Isso
porque a combustão desses combustíveis emite monóxido de carbono (CO2), que contribui para o aquecimento atmosférico, além de dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NOx), que contribuem para a chuva
ácida. Diante desse cenário, várias alternativas ao uso
dos combustíveis fosseis têm sido propostas, entre elas
a utilização de etanol e veículos elétricos.
Foi realizado um experimento para determinar a emissão de CO2 (massa molar de 44 g/mol) por quilometro
rodado de carros de passeio tradicionais a combustão,
movidos a gasolina (massa molar de 114 g/mol) e carros
movidos a etanol (massa molar de 46 g/mol). Os resultados estão dispostos na tabela a seguir.
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Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/blog/balanca-comercial-de-2020/>. Acesso em: 12 set. 2021. (Adaptado)

A observação dos dados sobre o comércio externo brasileiro indica que, em 2020,
A) O Brasil apresentou superávit total de 35,4 bilhões.
B) O déﬁcit comercial com a União Europeia foi de 1,5
bilhão.
C) O comércio bilateral com os EUA foi favorável para o
Brasil.
D) O déﬁcit comercial do Brasil com a Argentina foi insigniﬁcante.
E) O comércio bilateral com a China foi superavitário
para o Brasil
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Questão 32
Localização das Regiões Metropolitanas (RMs) e Regiões integradas de desenvolvimento (Rides) - 2010

Disponível em: <www.observatoriodasmetropoles.net/download/observatorio_RMs2010.pdf>. Acesso em: 13 set. 2021.

Sobre a concentração de Regiões Metropolitanas e Rides indicadas no mapa, percebe-se que a macrorregião
A)
B)
C)
D)

Centro Oeste é a única região a abrigar a Região Integrada de Desenvolvimento (Ride).
Sudeste abriga o menor número de RMs, porém elas estão entre as mais populosas do Brasil.
Norte abriga a maior Região Metropolitana do Brasil devido à localização da Zona Franca e Manaus.
Nordeste abriga o maior número de RMs e Rides em função de apresentar o maior número de estados (Unidades de Federação).
E) Sul abriga o maior número das referidas aglomerações urbanas, apesar de apresentar o menor número de
estados (Unidades de Federação).

06/11/2021
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Questão 33
Estes mapas apresentam a Divisão Regional Oﬁcial do Brasil (IBGE) e a proposta de Divisão do Brasil em Complexos Geoeconômicos elaborada por Pedro Pinchas Geiser, respectivamente.
Regiões Administrativas

Regiões Geoeconômicas

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/
15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 15 set.2021.

Sobre as duas regionalizações, é correto aﬁrmar que
A)
B)
C)
D)
E)

o leste do Maranhão está inserido na Amazônia.
a Amazônia conta com porções de estados da Região Sudeste.
o estado do Tocantins faz parte das três regiões geoeconômicas.
os limites entre estados são usados para delimitar as grandes regiões.
a Região Centro-Sul não abriga nenhum estado da Região Nordeste.

Questão 34

Disponível em:<http://saberatual.net/?post=579>. Acesso em: set. 2021. (Adaptado)

Serra dos Carajás, Maciço do Urucum e Quadrilátero Ferrífero são regiões brasileiras ricas em recursos minerais
e apresentam em comum a produção do minério de
A)
B)
C)
D)
E)

ferro.
cobre
níquel.
lítio.
alumínio.
13
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Questão 35

Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/descentralizar-matriz-rodoviaria-e-desaﬁo-1.604442>. Acesso em: 15
set. 2021. (Adaptado)

Esse texto apresenta a atual matriz de transporte de carga no Brasil, colocando o transporte rodoviário como o
principal modal na circulação de mercadorias do país.
A atual matriz de transporte brasileira apoiada no modal rodoviário apresenta como vantagem
A) duração das vias, já que as rodovias apresentam durabilidade maior e exigem menos manutenção.
B) duração do material rodante, visto que a reposição de peças nos caminhões é mais demorada em relação aos
outros modais.
C) baixa emissão de gases do efeito estufa, pois no Brasil o combustível mais usado no abastecimento dos caminhões é o biodiesel.
D) menor custo do frete, visto que os caminhões transportam grande quantidade de cargas com uso de menos
combustível.
E) maior rapidez no escoamento das cargas e grande ﬂexibilidade, pois os caminhões realizam a entrega da carga
na porta do consumidor.

Questão 36
Em lugar de desejar a condição de nobre, os burgueses, em 1789, procuraram abolir os privilégios de nascimento. Via inﬂuência iluminista, desejavam também um Parlamento, uma Constituição que limitasse o poder do rei,
liberdade de pensamento, tolerância religiosa e reformas administrativas que reduzissem a interferência do Estado
na economia. Esses homens conseguiram impregnar os outros grupos sociais ou com suas ideias de liberdade
(particularmente de livre-comércio) e igualdade jurídica.
CAMPOS, Flavio de; MIRANDA, Renan Garcia. A escrita da História: volume único. São Paulo, Escala Educacional, 2008.

O trecho acima revela as pretensões de parte dos grupos sociais envolvidos na Revolução Francesa de 1789.
Analisando essas informações, pode-se concluir que a burguesia
A) defendia a igualdade jurídica, sobretudo a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
B) tinha seus interesses alinhados à nobreza, pois seus objetivos manteriam os nobres em sua mesma condição
social.
C) estava voltada para seus interesses, sendo as questões ligadas às mudanças na economia vitais para as suas
atividades econômicas.
D) possuía uma postura universal, preocupando-se principalmente com a população que vivia na miséria devido à
exploração da nobreza.
E) preocupava-se também com as questões políticas, por isso, entre suas reivindicações, apresentava a diminuição dos poderes do rei.
06/11/2021
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Questão 37

br/conteudo/pdf/HIS%20341Historia%20da%20America%202.pdf >.
Acesso em 6 out.2021.

Eﬁciente e lucrativo, o muar adaptou-se tão bem às necessidades de trabalho, que em pouco tempo, se tornou
febre. Os criadores de cavalo, contrariados, esbravejavam. Alarmado com o prejuízo ﬁscal e comercial – as
mulas não eram importadas de Portugal, o rei D, José I
resolveu liquidar não só a tradição do uso, mas a existência dos animais em território brasileiro. Uma carta régia,
datada de 19 de junho de 1761, ordenava a extinção dos
que “aparecessem depois da publicação da real ordem”
e interditava os negócios das tropas.
É obvio que a obediência a tal ordem não apenas signiﬁcaria o colapso da economia, como ensejaria o contrabando de animais. A reação foi brutal, pois passados
três anos, o rei expedia nova carta régia, reconhecendo
a importância dos muares e de sua criação para a economia da colônia.
PRIORE, Mary del. Histórias da Gente Brasileira: vol. 1: Colônia. São
Paulo: Leya, 2016.

Esse trecho refere-se ao tropeirismo, importante atividade responsável pelo comércio interno do Brasil Colonial.
As informações do texto revelam que
A) os tropeiros eram responsáveis pelo comércio de produtos de grande importância, como, por exemplo, o
ouro das regiões mineradoras.
B) Apesar da tentativa de Portugal de controlar o uso de
muares, o tropeirismo possuía maior autonomia que
outras atividades, como, por exemplo, a mineração.
C) As mulas se adaptavam muito bem às necessidades
dos tropeiros, mas, por não renderem impostos à colônia portuguesa, foram substituídas por cavalos.
D) A dinâmica do comércio interno na colônia ocorria
distante da interferência da coroa portuguesa, a qual
concentrava seus esforços nas regiões litorâneas da
colônia.
E) Os tropeiros foram duramente perseguidos pela coroa portuguesa, pois sua atuação impedia que os
comerciantes designados por Portugal atuassem no
território colonial.

Segundo o trecho apresentado, o processo de independência das colônias espanholas na América caracterizou-se
A) pela luta armada liderada pelos chefes criollos, os
quais, posteriormente, ocuparam o poder de forma
autoritária.
B) pela manutenção dos chapetones no poder e também de seus privilégios, como, por exemplo, a exclusividade da posse de terras.
C) por contar com lideranças de diferentes origens,
mas que possuíam objetivos comuns facilitando o
controle do poder por eles.
D) pela forte atuação das camadas mais baixas como
índios e mestiços, os quais ascenderam ao poder e
impuseram seus interesses.
E) pela atuação de diferentes líderes, os quais viram
seus projetos ruírem diante das trajetórias sociais e
políticas ocorridas nas jovens nações.

Questão 39

Questão 38
Muitos dos líderes militares e políticos que sonharam
com a liberdade das independências na América foram
duramente punidos, como o mexicano Hidalgo e o colombiano Francisco Caldas. Outros tantos morreram no
exílio, voluntário ou não: Bernardo O´Higgins terminou
seus dias no Peru; Simón Bolívar, em Santa Marta; José
Artigas, no interior do Paraguai; José de San Martín, na
Europa, e Francisco Miranda, numa prisão, em Cádiz.
A vontade inicial de mudança de muitos desses líderes
militares, políticos e religiosos, baseada na crença e na
justeza de suas ideias, deu lugar, na maturidade – na
medida em que os acontecimentos não corresponderam
às suas expectativas – ao desespero e à desilusão. O
resultado foi, muitas vezes, a adoção de medidas conservadoras e a negação de todas as certezas passadas.
DORELLA, Priscila R.; CAMISASSA, Maria Marta dos S. - História da
América II. Viçosa, 2012. Disponível em:< https://acervo.cead.ufv.
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Disponível em https:<//www.studentsofhistory.com/impact-of-the-industrial-revolution>.Acesso em 11 set. 2021.

Ilustração do interior de uma indústria têxtil em Manchester por volta de 1850.
A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra em meados
do século XVIII transformou o modo de produção e muitos outros aspectos da época e dos séculos posteriores.
Sobre essas mudanças, destaca-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Redução da produtividade.
Aumento do êxodo urbano.
Valorização da manufatura.
Divisão e especialização do trabalho.
Diminuição dos impactos ambientais.
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Questão 40

C)

(...) as imagens pictóricas cumprem, portanto, um papel fundamental: produzem, no imaginário, por meio
das imagens, expostas nas repartições, casas da corte e jornais, um monarca que era invisível no cotidiano da população. D. Pedro II restava isolado no Paço
e só existia por meio das pinturas, que mostravam um
rei seguro, jovem e forte. Um símbolo mais calcado no
imaginário da realeza do que na realidade do pacato e
solitário adolescente. ”
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do Imperador: D. Pedro II, um
monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

Considerando o papel das iconograﬁas do imperador no
contexto do Segundo Reinado, dentre as imagens seguintes, a totalmente discrepante é:
A)

Disponível em:<https://veja.abril.com.br/especiais/dom-pedro-ii-o-que-a-escola-nao-ensina/>. Acesso em 06 out. 2021

D)

Disponível em:<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-10-fatos-curiosos-sobre-familia-real-brasileira.phtml>.
Acesso em 06 out. 2021

Disponível em:<https://recreio.uol.com.br/viva-a-historia/quem-sao-os-descendentes-da-familia-imperial-brasileira.phtml>.
Acesso em 06 out. 2021.

E)

B)

Disponível:http:/</www.artnet.com/artists/ferdinand-krumholz/
portrait-de-lempereur-du-br%C3%A9sil-pierre-ii-ItHHD1oOYYsb8C3GWhYHWw2>. Acesso em 06 out.2021
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil#/media/
Ficheiro:Pedro_Am%C3%A9rico_-_D._Pedro_II_na_abertura_da_
Assembl%C3%A9ia_Geral.jpg
06/11/2021
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Redação
Texto 1
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o suicídio é a principal causa de morte de pessoas que têm
entre 15 e 29 anos. São inúmeros os fatores que inﬂuenciam a saúde mental de adolescentes e jovens, para citar
alguns: qualidade de vida, conﬂitos familiares, pressão para aderir a certos grupos e comportamentos, violência (incluindo pais agressivos e sofrimento de bullying), problemas socioeconômicos, discriminação, envolvimento com
álcool e drogas, diﬁculdade intelectual, gravidez, casamento precoce ou forçado, inﬂuência das mídias.
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE. Disponível em: https://painel.programasaudeativa.com.br/materias/saude-da-mente/
saude-mental-adolescente. Acesso em: 5 out. 2021. (Adaptado)

Texto 2
Cobranças extremas e estilo de vida podem causar transtornos psicológicos.
Existe, atualmente, uma epidemia de doenças mentais tomando conta dos estudantes de nível superior, no Brasil
e no mundo. Um estudo recente realizado com estudantes de todo mundo indica que quase a metade dos estudantes universitários mostram algum sinal de prejuízo à sua saúde mental. São apontadas como causas determinantes para este cenário a naturalização de comportamentos abusivos, a excessiva cobrança por resultados, o
mercado de trabalho competitivo e a pressão para produzir conteúdo e carreira de sucesso.
A SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. Disponível em: https://www.genera.com.br/blog/saude-mental-universitarios/.
Acesso em: 27 set. 2021. (Adaptado)

Texto 3
Especialistas avaliam que jovens são mais suscetíveis aos sofrimentos emocionais e transtornos mentais, porque
nesta fase há muita expectativa e insegurança em relação ao futuro. Além disso, são submetidos a muita pressão
sobre decisões importantes que devem ser tomadas cada vez mais cedo, quando ainda não apresentam experiência e habilidades psíquicas para lidar com frustrações e situações de muita responsabilidade.
BRITO, D. Expectativa e insegurança sobre futuro levam jovem a problema mental. Agência Brasil, Brasília, 8 ago. 2018. Disponível em:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-08/
expectativa-e-insegura-quanto-ao-futuro-levam-jovem-problema-mental. Acesso em: 5 out. 2021. (Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seu próprio conhecimento, redija uma dissertação-argumentativa, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:
A VULNERABILIDADE DA SAÚDE MENTAL DOS JOVENS ANTE AS EXPECTATIVAS SOCIAIS
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