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Língua Portuguesa 
 
01. Leia o quadrinho. 

 
A imagem do quadrinho permite concluir que a mente 
do ser humano moderno 
 
(A) reinventa a vida virtual nas questões do mundo real. 
(B) equilibra-se entre exigências do mundo real e do 
virtual. 
(C) está caracterizada pela intensa presença das redes 
sociais. 
(D) parece ignorar o impacto da vida digital no seu 
cotidiano. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Segundo a opinião do autor da charge, a mente do homem atual 
está intensamente ligada às redes sociais.  
 
Leia o poema para responder às questões de números 
02 a 04. 
 
Retrato 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio tão amargo. 

 
Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas, 
eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 
 

Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa e fácil: 

– Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

(Cecília Meireles, Viagem) 

02. A mudança de que fala o eu lírico na terceira estrofe 
diz respeito a transformações 
 
(A) positivas ao longo de sua vida, que o fazem pensar 
sobre a felicidade do presente, pois se considera agora 
um herói. 

(B) físicas e psicológicas, que o fazem refletir sobre a 
passagem do tempo em sua vida e sentir-se 
irreconhecível no presente. 
(C) comportamentais e corporais, que o fazem ser triste 
no presente como era no passado, já que a falta de vigor 
o consome. 
(D) naturais do ser humano, que o fazem ficar mais 
emotivo e amável com a velhice, sentindo que a vida 
presente é mais feliz. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A autora, ao longo do poema, nos fala tanto sobre transformações 
físicas (rosto, mãos) como transformações psicológicas (rosto calmo, 
triste), enfatizando que não havia até então se dado conta de suas 
transformações. 
 
03. A concordância nominal atende à norma-padrão em: 
 
(A) Reconheço que estão tristes meu rosto e meu 
coração. 
(B) Hoje sinto que há grande forças em minhas mãos. 
(C) Há mudanças tão certa e fácil que afetam as pessoas. 
(D) No espelho, vejo que minha face está meia mudada. 
 
ALTERNATIVA A 
 
A alternativa A é a única que atende às normas de concordância 
em consonância com a norma culta, a saber: 
Na alternativa B, o adjunto adnominal GRANDES deve 
concordar em número com o substantivo FORÇAS. 
De forma análoga, em C, os adjuntos adnominais CERTA e 
FÁCIL devem concordar em número com o substantivo 
MUDANÇAS. 
Em C, MEIA é advérbio, portanto é invariável e deveria ser 
grafado como MEIO. 
 
04. Observe os versos  
 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio tão amargo. (1ª estrofe) 
Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa e fácil: (3ª estrofe) 
 
As expressões destacadas podem ser substituídas, 
mantendo-se a correção gramatical e o sentido, 
respectivamente, 
pelos vocábulos: 
 
(A) vaziíssimos, amaríssimo, simplíssima. 
(B) vaziosíssimos, amarguíssimo, simplicíssima. 
(C) vazícimos, amarícimo, simplíssima. 
(D) vaziosícimos, amarguícimo, simplicícima. 
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ALTERNATIVA A 

Os superlativos absolutos sintéticos de: 

vazio = vaziíssimo 

amargo = amaríssimo 

simples = simplíssimo. 

Leia o texto para responder às questões de números 05 
a 08. 
 

Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de 
sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama 
metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava 
deitado sobre suas asas duras como couraça e, ao 
levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado1, 
marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do 
qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se 
sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas 
em comparação com o volume do resto do corpo, 
tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. 

— O que aconteceu comigo? – pensou. 
Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico 

quarto humano, só que um pouco pequeno demais, 
permanecia calmo entre as quatro paredes bem 
conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava, 
desempacotado, um mostruário de tecidos – Samsa era 
caixeiro-viajante –, pendia a imagem que ele havia 
recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e 
colocado numa bela moldura. Representava uma dama 
de chapéu de pele e boá2 de pele, sentada em posição 
ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado 
regalo3, também de pele, no qual desaparecia todo o seu 
antebraço. 

O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela 
e o tempo turvo – ouviam-se gotas de chuva batendo 
no zinco do parapeito – deixou-o inteiramente 
melancólico. 

(Franz Kafka, A metamorfose, 1977) 

 
1 abaulado: arqueado, curvado 
2 boá: estola, xale 
3 regalo: agasalho para as mãos 
 
05. A cena apresentada no texto corresponde a um 
 
(A) sonho de Gregor Samsa no qual ele era um caixeiro-
viajante que vendia tecidos e acabava se transformando 
em um inseto monstruoso. 
(B) fato inusitado em que Gregor Samsa, depois de já 
desperto, descobre-se convertido em um ser de 
aparência não humana. 
(C) desejo de Gregor Samsa de vencer o estado de 
melancolia em que vivia, transformando-se em um 
inseto monstruoso. 

(D) medo escondido no espírito de Gregor Samsa de 
acordar e não poder se mexer, pois estaria transformado 
em um inseto monstruoso. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Gregor Samsa se depare, ao acordar (portanto não é um sonho) 
que havia se transformado num monstruoso inseto, o que o deixa 
melancólico. 
 
06. Ocorre sujeito simples posposto ao verbo e 
predicado verbal na seguinte oração do texto: 
 
(A) – O que aconteceu comigo? (2º parágrafo) 
(B) Seu quarto [...] permanecia calmo... (3º parágrafo) 
(C) Representava uma dama de chapéu de pele e boá de 
pele... (3º parágrafo) 
(D) ... no qual desaparecia todo o seu antebraço. (3º 
parágrafo) 
 
ALTERNATIVA D 
 
Em A o verbo ACONTECER é transitivo indireto e 
COMIGO é objeto indireto. 
Em B, o predicado é nominal já que PERMANECER indica 
permanência de estado. 
Em C, REPRESENTAVA é verbo transitivo direto e UMA 
DAMA ...é objeto direto. 
Em D, há as condições solicitadas no enunciado. A frase, na 
ordem direta fica: ... No qual TODO O SEU 
ANTEBRAÇO DESAPARECIA. 
TODO SEU ANTEBRAÇO é sujeito e DESAPARECIA 
é verbo intransitivo, temos portanto o sujeito (na frase original) 
posposto ao verbo e predicado verbal. 
 
07. Na frase do 3º parágrafo – Samsa era caixeiro-
viajante... –, o substantivo destacado tem como plural a 
forma “caixeiros-viajantes”. Os substantivos compostos 
que flexionam do mesmo modo no plural são: 
 
(A) flor-de-lis; bem-te-vi. 
(B) reco-reco; tique-taque. 
(C) cachorro-quente; sexta-feira. 
(D) guarda-corpo; beija-flor. 
 
ALTERNATIVA C 
 
No substantivo composto CAIXERO-VIAJANTE temos um 
substantivo composto formado por substantivo-adjetivo, 
dessa forma, no plural, ambos os termos devem ser pluralizados. 
 
Nas alternativas temos os seguintes plurais: 
 
(A)  flor-de-lis flores-de-lis   
 bem-te-vi bem-te-vis 
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(B)  reco-reco  reco-recos   
 tique-taque tique-taques 
 
(C)  cachorro-quente cachorros-quentes  
 sexta-feira sextas-feiras 
 
(D)  guarda-corpo guarda-corpos   
 beija-flor  beija-flores 
 
 
08. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho 
mantém a correção gramatical e o sentido do texto 
original. 
 
(A) Suas numerosas pernas [...] tremulavam 
desamparadas diante dos seus olhos. → Suas numerosas 
pernas [...] tremulavam desamparadas perante os seus 
olhos. 
 
(B) Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotado, 
um mostruário de tecidos... → Sob a mesa, na qual se 
espalhava, desempacotado, um mostruário de tecidos... 
 
(C) ... a imagem que ele havia recortado fazia pouco 
tempo de uma revista ilustrada... → ... a imagem que ele 
havia recortado fazia pouco tempo para uma revista 
ilustrada... 
 
(D) ... erguia ao encontro do espectador um pesado 
regalo, também de pele... → ... erguia contra o encontro 
do espectador um pesado regalo, também de pele... 
 
ALTERNATIVA A 
 
A locução prepositiva DIANTE DE e a preposição 
PERANTE possuem significados análogos: posição em frente a 
algo. 
Já em B, SOBRE e SOB são antônimos. 
Em C a preposição DE indica que a imagem havia sido retirada 
da revisa, enquanto a preposição PARA indica que a imagem era 
para a revista. 
Em D, AO ENCONTRO significa na direção de. de 
Contra O ENCONTRO indica em sentido contrário, 
oposto. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 09 
e 10. 
 

A neutralidade das emissões de carbono até 
2050 é considerada crucial para atingir o objetivo do 
Acordo do Clima de Paris de manter a temperatura 
global até 2 ºC (idealmente até 1,5 ºC) acima dos níveis 
pré-industriais. O número de países comprometidos 
com essa meta cresce a cada ano, mas as emissões de 
gases de efeito estufa também. Reduzir a lacuna entre 
retórica e ação exigirá esforços massivos e ampla 

coordenação entre os governos, o setor energético e os 
consumidores. A meta é difícil, mas, segundo a Agência 
Internacional de Energia (AIE), é factível. 

Trata-se de uma meta ambiciosa. Basta lembrar 
que, em todo o mundo, 785 milhões de pessoas ainda 
não têm acesso .......  eletricidade e 2,6 bilhões não têm 
acesso ....... soluções limpas para cozinhar. Para garantir 
que a transição será inclusiva, as nações desenvolvidas 
precisarão fornecer recursos e tecnologias ........ em 
desenvolvimento. Estarão elas dispostas ....... arcar com 
esses custos? É possível garantir que elas não elevarão o 
preço da energia a níveis impraticáveis para os mais 
pobres, aumentando assim as desigualdades entre as 
nações ricas e pobres e entre as classes ricas e pobres 
dentro delas? São perguntas que deverão estar no centro 
das discussões de fóruns como a COP 26 (26a 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática) da Convenção do Clima da ONU em 
novembro. 

(Itinerário para a energia limpa. Editorial, 
https://opiniao.estadao.com.br, 05.06.2021. Adaptado) 

 
09. As informações do texto permitem concluir que o 
caminho para se conseguir chegar à energia limpa 
 
(A) implica esforços impossíveis à humanidade atual, o 
que revela ser uma meta que os governos atuais não 
conseguirão, de fato, atingir. 
(B) demanda colaboração e empenho dos países, uma 
vez que muitas pessoas no mundo vivem à margem dos 
recursos e dos avanços tecnológicos. 
(C) corresponde a uma meta possível, considerando que 
as emissões dos gases de efeito estufa vêm se reduzindo 
significativamente a cada ano. 
(D) tem chances de ser rapidamente transposto, ainda 
que países desenvolvidos deixem de fornecer recursos e 
tecnologias aos em desenvolvimento. 
 
ALTERNATIVA B 
 
O texto é claro em afirmar que para se atingir as metas do 
Acordo de Paris será necessária a colaboração entre os países 
desenvolvidos e transferência tecnológica aos países mais pobres. 
 
10. De acordo com a norma-padrão, as lacunas do 
segundo parágrafo do texto devem ser preenchidas, 
respectivamente, com: 
 
(A) a … à … aquelas … à 
(B) à … à … àquelas … a 
(C) a … a … aquelas … à 
(D) à … a … àquelas … a 
 
ALTERNATIVA D 
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Na primeira lacuna, o substantivo ACESSO exige a preposição 
A, o que caracteriza a necessidade do acento indicador de crase.  
Na segunda lacuna, contudo, o substantivo SOLUÇÕES 
encontra-se no plural, para haver crase o artigo deveria se AS, 
situação que não se encontra nas alternativas. 
Na terceira lacuna, o substantivos DISPOSTAS exige a 
preposição A que se funde ao pronome demonstrativo 
AQUELAS, caracterizando a crase. 
Na ultima lacuna ARCAR é verbo o que descaracteriza a 
necessidade de artigo feminino e, portanto, não há crase. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 11 e 
12. 
 

Um falso médico que atuava em uma Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo, 
Zona Norte do Rio, foi desmascarado após escrever 
receita médica com erro de português e não saber usar o 
sistema eletrônico de prescrição de medicamentos. 
Aleksandro Gueivara foi contratado como plantonista 
pela Organização Social Viva Rio. Chamaram a atenção 
de colegas erros cometidos por ele, que escreveu 
“potacio”. 

(https://g1.globo.com. Adaptado) 

 
11. Em uma mensagem hipotética do médico para o 
paciente, está em conformidade com a norma 
ortográfica do português o seguinte texto: 
 
(A) O potássio alto no sangue acontece principalmente 
como consequência de problemas nos rins, porque estes 
regulam a sua entrada e saída nas células. Além disso, 
pode haver enjôo, vômitos e outros sintomas. 
 
(B) O potássio alto no sangue acontece principalmente 
como conseqüência de problemas nos rins, porquê estes 
regulam a sua entrada e saída nas células. Além disso, 
pode haver enjoo, vomitos e outros sintomas. 
 
(C) O potássio alto no sangue acontece principalmente 
como conseqüência de problemas nos rins, por que 
estes regulam a sua entrada e saída nas células. Além 
disso, pode haver enjôo, vomitos e outros sintomas. 
 
(D) O potássio alto no sangue acontece principalmente 
como consequência de problemas nos rins, porque estes 
regulam a sua entrada e saída nas células. Além disso, 
pode haver enjoo, vômitos e outros sintomas. 
 
ALTERNATIVA D 
 
consequência é uma paroxítona terminada em ditongo oral 
crescente, portanto é acentuada. 
porque: é conjunção explicativa, deve ser grafado sem acento e 
sem separação entre seus elementos. 

enjoo: com o Acordo ortográfico em vigor desde 2016 o hiato O-
O não é mais acentuado no primeiro O. 
vômito: é uma proparoxítona e deve ser acentuado. 
 
12. Assinale a alternativa que dá correta sequência à 
frase, em conformidade com a norma padrão. 
 
Um falso médico foi desmascarado após escrever receita 
médica com erro de português e, em relação ao sistema 
eletrônico de prescrição de medicamentos, por 
 
(A) não saber usar ele. 
(B) não saber lhe usar. 
(C) não saber usá-lo. 
(D) não saber usar-lhe. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A locução verbal SABER USAR é transitiva direta, logo 
o pronome de terceira pessoa deve ser o O. Como o 
verbo USAR termina em R, este é suprimido e adiciona-
se L ao pronome oblíquo em questão. 
 
Leia o texto e a charge para responder às questões de 
números 13 a 15. 
 

A saudade tem tantos rostos. E silenciou lares 
tão diversos, de endereços nobres a casas muito 
humildes, sem água nem esgoto. É certo que os mais 
velhos são os mais vulneráveis. Mais de 70% das vítimas 
da covid-19 em Pernambuco tinham idade a partir dos 
60 anos. Mas há perdas também na juventude. O 
marido de Mysleid, o motorista de aplicativo Djalma 
Ramos, tinha só 38 anos. Homem alto, forte, saudável, 
trabalhava 12 horas rodando pela cidade. Em um mês, 
as mortes diárias para o coronavírus cresceram de forma 
brutal. Foram duas, no dia 25 de março (2020), data do 
primeiro registro oficial. No balanço da última sexta-
feira, o estado de Pernambuco já somava 30 óbitos 
contabilizados em 24 horas. Para cada uma dessas 
famílias, a dor extrapola a perda. Ela se potencializa, e 
isso é algo totalmente novo, na impossibilidade de viver 
o luto. Pelo menos da forma como sempre fizemos. 
(Ciara Carvalho, “Quatro famílias relatam a dor de perder parentes 
para a covid-19”. https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco, 
26.04.2020. Adaptado) (André Dahmer, “Não está nada 
acontecendo”. Folha de S.Paulo, 27.05.2021) 
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13. A tira e o texto dialogam, pois ambos mostram que 
as famílias 
 
(A) perderam o patriarca, como a família de Mysleid, e, 
na tira, escancara-se o problema do filho que acaba 
tendo que ir trabalhar para ajudar a mãe, agora viúva. 
(B) sofreram com a morte de um ou mais membros da 
família durante a pandemia, e, na reportagem, enfatiza-
se que o vírus não faz distinção de idades ou de classe 
social. 
(C) deixaram de se cuidar, o que explica as perdas mais 
constantes, e, na tira, apresenta-se a realidade 
pernambucana 
que vitimou mais os idosos. 
(D) estão testemunhando um momento único neste 
século, e, na reportagem, evidencia-se a realidade vivida 
pelas mães solteiras, desde antes da pandemia. 
 
ALTERNATIVA B 
 
O texto é claro a dor da perda de entes próximos sem distinção 
social e etária. 
 
14. Nas passagens do texto “E silenciou lares tão 
diversos”, “são os mais vulneráveis”, “cresceram de 
forma brutal” e “a dor extrapola a perda”, os termos 
destacados significam, correta e respectivamente: 
 
(A) diferentes; frágeis; excessiva; ultrapassa. 
(B) assemelhados; atingidos; moderada; reforça. 
(C) divergentes; perseguidos; medonha; ameniza. 
(D) diversificados; enfraquecidos; colossal; coíbe. 
 
ALTERNATIVA A 
 
No contexto apresentando, a alternativa A traz os sinônimos 
mais adequados ás palavras do texto. 

 
15. Considere os trechos do texto: 
 
• Mas há perdas também na juventude. 
• ... o estado de Pernambuco já somava 30 óbitos 
contabilizados em 24 horas. 
 
Segundo a norma-padrão e de acordo com o sentido do 
texto original, os trechos admitem, respectivamente, as 
reescritas: 
 
(A) Por conseguinte, têm perdas também na juventude. 
/... em 24 horas, Pernambuco já havia contabilizado 30 
óbitos. 
 
(B) Todavia acontecem perdas também na juventude. 
/... em 24 horas, em Pernambuco, já era 30 óbitos 
contabilizados. 
 
(C) Além do mais, existe perdas também na juventude. 
/... em 24 horas, contabilizou-se já 30 óbitos em 
Pernambuco. 
 
(D) Entretanto ocorrem perdas também na juventude. / 
... em 24 horas, já tinham sido contabilizados 30 óbitos 
em Pernambuco. 
 
ALTERNATIVA D 
 
No texto há a conjunção adversativa MAS. Dessa forma 
eliminamos a alternativa A que inicia com PORTANTO, uma 
conjunção conclusiva. 
Na alternativa B, redação da segunda parte deveria ser: ... já 
eram 30 óbitos. 
Na alternativa C, a escrita, na primeira parte deveria ser: ... 
existem perdas... . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências Humanas 
 
16. Observe o gráfico. 
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A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre o cenário 
econômico global permitem afirmar que 
 
(A) várias crises políticas no continente europeu, a 
exemplo do Brexit, têm reduzido a participação da 
Europa no comércio mundial. 
(B) muitos países com participação no comércio 
mundial centralizaram suas multinacionais, para se 
manterem em posição de liderança. 
(C) o continente asiático tem se destacado no comércio 
mundial devido à presença de emergentes como a 
Coreia do Sul e Japão. 
(D) os países com maior destaque no comércio mundial 
são, também, aqueles que detêm a liderança nos setores 
de tecnologia avançada. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A única alternativa que poderia suscitar dúvidas seria a 
alternativa B, contudo as multinacionais estão espalhadas pelo 
mundo e não centralizadas. O Japão não é considerado país 
emergente, e sim, país desenvolvido. 
 
17. Em 2021, um dos episódios que mudou o século 
completa 20 anos: os ataques de 11 de setembro de 
2001, que mataram quase 3 000 pessoas nos Estados 
Unidos e influíram na conjuntura geopolítica mundial. 
Uma das consequências do 11 de setembro foi 
 
(A) a redução das diferenças socioeconômicas e 
políticas que existiam entre o Norte e o Sul. 
(B) a intensificação das guerras no Oriente Médio, 
principalmente no Afeganistão e Iraque. 
(C) o surgimento de inúmeros países com rápido 
crescimento econômico no continente americano. 
(D) a ascensão política de países que, até o final do 
século XX, estavam integrados ao bloco soviético. 
ALTERNATIVA B 
 

Com o ataque às Torres Gêmeas, o presidente norte-americano, 
George Bush filho, defendeu a Doutrina Bush, pela qual os 
Estados Unidos usariam seu poder político, econômico e militar 
para combater o terrorismo internacional, o que resultou nas 
invasões do Afeganistão e Iraque, com o consequente 
recrudescimento das tensões no Oriente Médio. 
 
18. Observe o mapa. 

 
O censo agropecuário de 2017 destacou que as maiores 
porcentagens de estabelecimentos agropecuários com 
área superior a 500 ha são encontradas nos estados 
 
(A) onde a agricultura familiar é mais produtiva. 
(B) que apresentam importante mão de obra na zona 
rural. 
(C) com forte presença de cultivos de commodities. 
(D) com elevadas densidades demográficas na zona 
rural. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Nota-se pelo mapa que o Centro-Oeste e o estado de Tocantins 
apresentam o maior número de grandes propriedades agrícolas. 
Nessas locais ocorrem o cultivo de commodities para exportação, 
notadamente soja,  a cana-de-açúcar e gado.  
 
19. No Censo de 2010, apenas 38 municípios 
registravam população superior a 500 mil habitantes. 
Dentre eles, apenas 15 tinham mais de 1 milhão de 
moradores. Já em 2020, o país tem 49 municípios 
brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Em 17 
deles, a população é superior a 1 milhão de moradores. 
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/brasil-
tem-49-municipios-com-mais-de-500-mil-abitantes-diz-ibge) 

Considerando que o Brasil apresenta cerca de 5 500 
municípios, com as informações apresentadas, é correto 
afirmar que 
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(A) o forte aumento das cidades milionárias está 
relacionado ao crescente êxodo rural. 
(B) a urbanização brasileira mantém um ritmo acelerado 
desde o início do século XXI. 
(C) a última década registrou um aumento significativo 
do processo de metropolização no Brasil. 
(D) os pequenos e médios municípios ainda são 
predominantes no conjunto do território brasileiro. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Apesar do aumento do número de municípios com mais de 
500.000 habitantes, ainda é predominante no Brasil municípios 
de menor porte. 
O aumento da população de cidades médias é menos devido ao 
êxodo rural, e mais ao fenômeno de desmetropolização que vem 
ocorrendo desde a última década do século XX. 
 
20. Observe o mapa. 

 
Utilizando a cartografia, assinale a alternativa que 
descreve corretamente a distribuição da população pelo 
território. 
 
(A) Há fracas concentrações demográficas nas 
proximidades da linha do Equador. 
(B) Nas baixas latitudes estão as maiores concentrações 
populacionais. 
(C) Nas baixas longitudes oeste há fortes concentrações 
demográficas. 
(D) Quanto mais alta a longitude, maior a concentração 
populacional. 
 
ALTERNATIVA A 
 
No mapa, vê-se claramente que próximo á linha do Equador, a 
densidade populacional é baixa. 
 

21. Leia o excerto. 
 
A única maneira de fazer com que muito ouro seja 
trazido de outros reinos para o tesouro real é conseguir 
que grande quantidade de nossos produtos seja levada 
anualmente além dos mares, e menor quantidade de 
seus produtos seja para cá transportada. 
(Política para tornar o reino da Inglaterra próspero, rico e 
poderoso, 1549. Apud Adhemar Marques et al., História Moderna 
através de textos.) 

 
No excerto, é possível reconhecer características do 
mercantilismo, como a 
 
(A) pequena interferência do Estado nas atividades 
econômicas, com exceção do tráfico negreiro. 
(B) busca de uma balança comercial favorável com o 
intuito de entesourar metais preciosos. 
(C) preferência pela exportação de produtos agrícolas e 
pela importação de bens industrializados. 
(D) compra de manufaturados vindo dos espaços 
coloniais, produzidos com a mão de obra livre. 
 
ALTERNATIVA B 
 
O texto mostra uma dos preceitos da doutrina econômica 
mercantilista que era o metalismo, ou seja, quanto mais metal 
precioso deter uma nação mais rica ela será. 
 
22. Durante os últimos três meses, eu, Oscar 
Ameringer, de Oklahoma City, visitei, como já disse, 
uns vinte Estados deste belo país extraordinariamente 
rico. Eis algumas das coisas que vi e ouvi. Alguns 
cidadãos de Montana disseram que havia milhares de 
alqueires de trigo abandonado nos campos porque seu 
baixo preço mal dava para cobrir as despesas da 
colheita. Os fazendeiros estão sendo pauperizados pela 
pobreza das populações industriais e as populações 
industriais, pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. 
Nenhum deles tem dinheiro para comprar o produto do 
outro: consequentemente há excesso de produção e 
carência de consumo, ao mesmo tempo e no mesmo 
país. 
(J. M. Roberts (org), História do Século XX. Apud Adhemar et al., 
História Contemporânea através de textos. Adaptado) 

No relato, citam-se efeitos, nos Estados Unidos, 
 
(A) da derrota do país na I Guerra Mundial. 
(B) do caos econômico em meio à Guerra de Secessão. 
(C) da Crise de 1929, após a Quebra da Bolsa de Nova 
Iorque. 
(D) do alto custo da expansão para o Oeste. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O texto descreve uma das características da crise de 1929: "a 
pobreza nomeio da abundância." 
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23. A análise da extração social dos revolucionários 
indica, claramente, que em Minas a inquietação está 
lastreada 
pela propriedade (de lavras, terras de lavoura, de gado e 
de escravos): a revolução é intentada por homens de 
posse. “Homens de possibilidade”, diria Tiradentes. (…) 
O conceito de “independência” surge mais límpido em 
Minas: a situação colonial pesa para esses homens 
proprietários. O modelo tomado é de outra área colonial. 
(Carlos Guilherme Mota, A ideia de revolução no Brasil (1789-1801)) 

 
O modelo dos participantes da Conjuração Mineira foi a 
 
(A) Revolução Haitiana. 
(B) fase mais radical da Revolução Francesa. 
(C) emancipação do vice-reino do Peru. 
(D) independência das 13 colônias inglesas da América 
do Norte. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Os inconfidentes mineiro foram influenciados pelos ideais 
Iluministas que vieram a se concretizar na independência das treze 
colônias inglesas da América do Norte. 
 
24. Observe os dados a seguir. 
 
Entre 1852 e 1859, chegaram de outras províncias para 
o Rio de Janeiro 26 622 escravos, de acordo com esta 
relação: 
 

 

 
Esses dados podem ser explicados, em parte, pela 
 
(A) proibição presente na Constituição de 1824 em 
importar mulheres escravizadas. 
(B) extinção do tráfico negreiro para o Brasil em 1850. 
(C) declínio, a partir de 1840, da produção açucareira e 
o avanço da algodoeira. 
(D) legislação que libertou, em 1860, os escravizados 
com mais de 65 anos. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Com a promulgação da lei Eusébio de Queirós em 1850, o tráfico 
negreiro foi virtualmente extinto no Brasil, contudo a lavoura 
cafeeira estava em expansão no Sudeste, justificando a necessidade 
de mão de obra ocorrendo então a intensificação do tráfico interno. 
 
25. Na manhã do dia 13 de dezembro de 1968, uma 
sexta-feira, foi convocado o Conselho de Segurança 
Nacional 
e anunciado um novo Ato Institucional. Redigido duas 
vezes pelo ministro da Justiça Gama e Silva, o Ato foi 
referendado pelo Conselho e só recebeu um voto 
contrário, do vice-presidente Pedro Aleixo, que insistiu 
na imposição apenas do estado de sítio. 
(Edgard Luiz de Barros, Os governos militares. Adaptado) 

 
O Ato Institucional no 5 (AI-5) permitia ao presidente 
da República 
 
(A) fechar o Congresso Nacional, as assembleias 
estaduais e as câmaras municipais. 
(B) escolher os governadores de Estado e os prefeitos 
das capitais estaduais. 
(C) elaborar uma nova constituição para o país. 
(D) suspender o funcionamento do Supremo Tribunal 
Federal. 
 
ALTERNATIVA A 
 
O AI-5 dava amplos poderes ao executivo federal, dentre os quais 
fechar o Congresso Nacional. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
26. Em uma empresa, os departamentos C e F têm, juntos, 95 funcionários. Sabe-se que apenas a quinta parte do 
número de funcionários do departamento C e a quarta parte do número de funcionários do departamento F, num 
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total de 21 pessoas, exercem trabalho presencial, sendo que todos os funcionários restantes desses dois 
departamentos trabalham remotamente (home office). O número de funcionários do departamento F que trabalham 
de forma presencial é igual a 
 
(A) 9. 
(B) 10. 
(C) 11. 
(D) 12. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Seja C o número de funcionários do departamento C e F o número de funcionários do departamento F. 
Com os dados do problema, podemos montar o sistema de equações: 

 95    495
4 4 380

4 5 420
4 5 42021

5 4 20

C FC F
C F

C F C F
C F

    
    

    
    

 

 

 
Somando membro a membro: 40F   

Logo o número de funcionários de F que trabalham de forma presencial é 
40

10
4 4

F
  . 

Resposta: 10 funcionários do departamento F trabalham de forma presencial. 
 
27. Certo capital, de valor igual a R$ 60.000,00, foi aplicado a juros simples, a uma taxa de 10,2% ao ano, e o valor 
do montante resgatado, ao final da aplicação, foi igual a R$ 70.200,00. Desse modo, é correto afirmar que esse 
capital permaneceu aplicado durante 
 
(A) 1 ano e 5 meses. 
(B) 1 ano e 6 meses. 
(C) 1 ano e 7 meses. 
(D) 1 ano e 8 meses. 
 
ALTERNATIVA D 
 

Sendo M, o montante; C, o capital; j, o juros; i, a taxa de juros e t, o tempo de aplicação, temos: 
      (I)

     (II)
100

M C j j M C

C i t
j

    


 




 

Substituindo I em II: 
 

60.000 10,2
70.200 60.000 702 600 6 10,2

100 100

10 2
102 6 10,2 10 6 1  ano = 1 ano e 8 meses

6 3

C i t t
M C t

t t t

   
         

       

 

Resposta: o tempo de aplicação foi de1 anos e 8 meses. 
 
28. Para a elaboração de um trabalho, um pedaço de cartolina, no formato do quadrado ABCD, foi dividido em 
duas regiões retangulares congruentes, R1 e R2, e em duas regiões quadradas, Q1 e Q2, conforme mostra a figura, 
com dimensões indicadas em centímetros. 
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Sabendo-se que a soma das áreas das regiões Q1 e Q2 é igual a 1 125 cm2, é correto afirmar que a soma das áreas das 
regiões R1 e R2 é igual a 
 
(A) 800 cm2. 
(B) 825 cm2. 
(C) 900 cm2. 
(D) 925 cm2. 
 
ALTERNATIVA C 
 

A área de cada região retangular é dada por 22x , logo a área 2

1 2 4R R x  . 

Temos ainda que: 
2 2

1 2

2 2 2

4

1.125 5 225 cm

Q Q x x

x x

  

  
 

 

Portanto: 
2

1 2

2

1 2

4

4 225 900 cm

R R x

R R

 

   
 

 
Resposta: As duas regiões retangulares têm 900 cm² de área. 
 
29. Um comerciante vendeu 120 unidades do produto A e 80 unidades do produto B, sendo o preço unitário de 
venda do produto A igual à metade do preço unitário de venda do produto B, e destinou 20% do valor arrecadado 
com essas vendas para uma instituição de assistência social. Se essa instituição recebeu um total de R$ 1.680,00, 
Então o preço unitário de venda do produto A foi igual a 
 
(A) R$ 30,00. 
(B) R$ 35,00. 
(C) R$ 40,00. 
(D) R$ 45,00. 
 
ALTERNATIVA A 
 

Seja T, o total arrecadado. Pelo problema sabemos que: 
1.680 1.680

20% 1.680 R$ 8.400,00
20% 0,20

T T       

 
Agora seja A o preço de venda da mercadoria A e B o preço de venda da mercadoria B. Lembremos ainda de que o problema nos fala 

quer 2
2

B
A B A   . 

120 80

120 80 2 8.400

280 8.400

8.400
30 reais

280

A B T

A S

A

A
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Resposta: O preço unitário de venda da mercadoria A é R$ 30,00. 
 
30. Em uma empresa, um lote de certa peça foi totalmente produzido por 3 máquinas. A primeira máquina 

produziu 
2

5
 da quantidade total de peças do lote, a segunda máquina produziu uma quantidade de peças igual a 

3

4
 

da quantidade produzida pela primeira, e a terceira máquina produziu a quantidade de peças restantes, completando 
o lote. Se a segunda máquina produziu 1 800 peças, então o número total de peças desse lote era igual a 
 
(A) 6 000. 
(B) 5 100. 
(C) 4 200. 
(D) 4 000. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Seja x a quantidade total de peças produzidas. 
 

Primeira máquina produziu 
2

5
x . 

Segunda máquina produziu 
3 2 6

4 5 20

x
x  . 

Logo 
6

1.800 300 20 6.000 peças
20

x
x      

 
Resposta: O total de peças produzidas é 6.000 unidades. 
 
31. Considere um terreno ABCDEF, cujo formato e dimensões, em metros, estão representados na figura.  

 
Sabendo-se que a distância entre os pontos F e C, indicada por y na figura, é igual a 15 m, é correto afirmar que 
a medida do lado AB desse terreno, representada por x na figura, é igual a 

 
(A) 8 m. 
(B) 9 m. 
(C) 10 m. 
(D) 11 m. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Tracemos o prolongamento de AF, paralelo a ED que corta o lado CD em G: 
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Consideremos, agora, o triângulo retângulo CGF, retângulo em G. Aplicando o teorema de Pitágoras temos: 

     
2 2 2

2 2 2

2 2 2

2

2

12

15 12

225 144

81 m²

9 m 

CF CG FG

y x

x

x

x

x

 

 

 

 





 

 
Resposta: a medida solicitada é 9 m. 
 
32. Em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é 9 cm maior que a medida do cateto menor, e a medida do 
cateto maior é 2 cm menor que a medida da hipotenusa. Se o perímetro desse triângulo é de 40 cm, então sua área é 
de 
 
(A) 52 cm2. 
(B) 54 cm2. 
(C) 58 cm2. 
(D) 60 cm2. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Considere o triângulo retângulo a seguir: 

 
 

Sua hipotenusa mede a, o cateto menor mede b e o cateto maior mede c. Segundo o problema temos: 

9 9   (I)

2                      (II)   

40               (III)

a b b a

c a

a b c

    


 
   

 

 
Substituindo I e II em III, ficamos com: 
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9 2 40

3 11 40

3 51 17 cm

a a a

a

a a

    

 

  

 

 
Daí:  

9 17 9 8 cm

2 17 2 15 cm

b a b

c a c

     

     
 

 

No triângulo retângulo, a área pode ser obtida pelo semiproduto dos catetos: 
8 15

60 cm²
2 2

b c
A

 
    

 
Resposta: A área do triângulo retângulo é 60 cm². 
 
33. Observe as informações contidas na ilustração publicada na imprensa. 

 
De acordo com os dados apresentados sobre usuários ativos do WhatsApp, conclui-se que, em relação ao número 
de usuários ativos em todo o mundo, o número de usuários ativos no Brasil representa 
 
(A) 12%. 
(B) 8%. 
(C) 6%. 
(D) 4%. 
 
ALTERNATIVA C 
 

9 6

6 2

9

1

%
2 10 120 10

100

120 10 10
%

2 10

% 60 10 6%

x

x

x 

   

 




  

 

 
Resposta: A porcentagens de usuários do Whatsapp no Brasil é 6%. 
 
34. Em um treino de basquete, Walter e Leonel fazem arremessos à cesta. Com aproveitamentos constantes, Walter 
faz 3 cestas a cada 4 arremessos, e Leonel faz 5 cestas a cada 6 arremessos. Nessas condições, para igualar o número 
de cestas feitas por Walter em 60 arremessos, Leonel terá que fazer um número de arremessos igual a 
 
(A) 42. 
(B) 45. 
(C) 50. 
(D) 54. 
 
ALTERNATIVA D 
 

Note-se que de 4 para obter 60, precisamos multiplicar por 15; logo Walter fez 3  15 = 45 cestas. 

Agora de 5 para obtermos 45, devemos multiplicar por 9; logo Leonel fez 6  9 = 54 arremessos. 
Resposta: Leonel deverá fazer 54 arremessos. 
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35. O alvo utilizado em uma competição amadora de Tiro com Arco (Arco e Flecha) tem formato circular e área de 
2 025π cm2. A medida do diâmetro desse alvo é 
 
(A) 70 cm. 
(B) 80 cm. 
(C) 90 cm. 
(D) 100 cm. 
 
ALTERNATIVA C 
 

A área do círculo (A) é dada por: 2A r   
Onde r é o raio do círculo. 
Mas, o diâmetro (D) do círculo é: 2D r   

Logo, 
2

D
r  . 

Substituindo esse resultado na fórmula da área temos: 
2

2

2

2

2

2

4

2.025
4

2.025 4 8.100 8.100 90 cm

A r

D
A

D
A

D

D D







 

 

 
  

 




 

     

 

 
Resposta: O diâmetro do círculo é 90 cm. 
 
36. Uma piscina (P) retangular é totalmente contornada por uma calçada de largura uniforme y, conforme mostra a 
figura, com dimensões indicadas em metros. 

 
Se o perímetro da piscina é igual a 36 m, então a medida da largura da calçada, indicada por y na figura, é igual a 
 
(A) 2 m. 
(B) 2,5 m. 
(C) 3 m. 
(D) 3,5 m. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Pelo desenho, temos que as dimensões da piscina são: 
Comprimento = 16 – 2y 
Largura = 10 – 2y 
 
Portanto: 
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2 16 2 10 2

36 2 26 4

18 26 4

4 8

2 m

P y y

y

y

y

y

    

  

 





 

 
Resposta: O valor da largura da calçada é 2 cm. 
 

37. Considere um quadrado Q e um retângulo R, cujas medidas dos lados estão indicadas nas figuras. 

 
Sabendo-se que a é um número natural maior que zero, para que as áreas de Q e R sejam iguais, a medida do lado 
do retângulo, indicada por h na figura, deverá ser 
 

(A) 2a  

(B) 2a a  

(C) 
2a

a
 

(D) 
2

a

a
 

 
ALTERNATIVA B 
 

 
2

3

1

3 2

1 6 1 53
3

5 22 2 2
1

2

a a

a a

a
a a a a a a

a

Q RA A

h

h

h






 

 

     

 

 
38. Considere uma circunferência de centro O e diâmetro d, inscrita em um quadrado ABCD de área igual a 36 cm2, 
conforme mostra a figura. 

 
 

Usando π = 3,1, é correto afirmar que a medida do comprimento dessa circunferência é 
ALTERNATIVA D 
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(A) 16,6 cm. 
(B) 16,8 cm. 
(C) 18,2 cm. 
(D) 18,6 cm. 
 
 
Sendo a área do quadrado igual a 36 cm², seu lado será 6 cm. Como a circunferência tangencia os lados dos quadrados, seu diâmetro 
será 6 cm e seu raio, portanto, será 3 cm. 
Ora, o comprimento C da circunferência é dado por: 

C = 2    r 

C = 2  3,1  3 = 18,6 cm 
 
Resposta: O comprimento da circunferência será 18,6 cm.  
 
 
39. Utilizando o sistema de coordenadas cartesianas ortogonais a seguir, localize os pontos A(–2, 4) e C(3, –1), que 
são vértices opostos de um quadrado ABCD. As coordenadas dos vértices B e D do quadrado ABCD são, 
respectivamente, 

 
(A) B(3, 4) e D(–2, –1) 
(B) B(3, 5) e D(–2, –1) 
(C) B(4, 3) e D(–1, –2) 
(D) B(4, 3) e D(–1, –2) 
 
ALTERNATIVA A 
 
Pelas informações do problemas , podemos traçar os quatros vértices do quadrado. 
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Logo B (3, 4) e D (–2, –-1) 
 

40. Dadas as frações algébricas 
2

2

20 100

10

x x
A

x x

 



 e 

2

2

4 2

x y
B

x xy





, a expressão que representa 

A

B
 na sua forma 

simplificada é 
 

(A) 22x  

(B) 
5

x
 

(C)  2 10x  

(D) 
2

10

2

x

x


 

 
ALTERNATIVA C 
 

 
 

 

 

 

 
   

2
2

2
2

2

1020 100
10 10 2 210 10 2 2 10

2 2 10 2

2 24 2

xx x
x x x x x yA x x x x

x y x yB x x x y

x x yx xy

 
            

    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências Naturais 
 
41. Pegada de carbono, cuja ilustração é representada a 
seguir, é a quantidade de gás carbônico que, todos os 
dias, pessoas e empresas, através das suas atividades e 
rotinas habituais produzem. 

 

Atualmente, vários procedimentos são adotados para 
controlar a concentração desse gás no ar atmosférico. 
Esses procedimentos têm como objetivo atingir as 
seguintes metas: 
1) diminuição da produção de CO2; 
2) aumento do sequestro do CO2 do ambiente, ou seja, 
procedimentos para retirar esse gás do ambiente. 
 
Para atingir as metas 1 e 2, respectivamente, são 
necessários os seguintes procedimentos: 
 
(A) aumentar a produção de energia não renovável e 
diminuir a produção agrícola. 
(B) aumentar o uso de energia renovável e aumentar o 
plantio de árvores. 
(C) diminuir a produção de alimentos orgânicos e 
diminuir o uso de energia solar. 
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(D) diminuir a recuperação de áreas degradadas e 
aumentar o uso de combustíveis fósseis. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Em geral, o uso de fontes alternativas de energia não emitem o gás 
carbônico (CO2). Além disso, o plantio de árvores estimula a 
fixação do carbono atmosférico por meio da fotossíntese. 
 
42. Um indivíduo realizou um teste físico durante uma 
hora. A cada 5 minutos, ele media a sua frequência 
cardíaca, 
isto é, o número de batimentos cardíacos por minuto  
(bpm). O resultado dessa atividade física está 
representado no gráfico a seguir. 

 
Esse tipo de medida de atividade física, por meio da 
frequência cardíaca, pode ser utilizado para relacionar 
com outros aspectos fisiológicos de um indivíduo, 
como, por exemplo, o consumo de oxigênio durante a 
respiração. Assim, por meio do gráfico, é possível 
concluir que  
 
(A) o consumo de oxigênio por minuto foi constante 
durante todo o tempo. 
(B) no intervalo entre 15 e 20 minutos não houve 
consumo de oxigênio na respiração. 
(C) dos 25 aos 30 minutos ocorre um grande aumento 
do consumo de O2. 
(D) a diminuição e ausência de consumo foram 
verificados entre 55 e 60 minutos. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O gráfico mostra que o consumo de oxigênio cresceu de forma 
dramática entre 25 e 30 minutos. 
 
43. O gráfico a seguir, produzido pela Coordenadoria 
Regional de Saúde Leste, apresenta o número de fatores 
de risco associados à transmissão de uma determinada 
doença em regiões da zona leste da cidade de São Paulo. 
 

 
Considerando as informações do gráfico, a doença em 
questão é a 
 
(A) leptospirose. 
(B) tuberculose. 
(C) dengue. 
(D) sífilis. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Os dados do gráfico indicam os fatores 1, 2 e 3, entre outros como 
indicações de leptospirose, que é causada por uma bactéria presente 
na urina de roedores e se propagava durantes as enchentes. 
 
44. Um estudo apoiado pela FAPESP em dois rios 
interligados em Rondônia mediu as transferências de 
nitrogênio e a biodiversidade de peixes. Os dois rios 
estudados apresentavam as mesmas condições físicas e 
800 metros de extensão cada um. A única diferença 
entre elas residia no fato de que um dos rios era 
margeado por áreas de pastagem de gado (1) e o outro 
possuía mata ciliar (2). 
(https://www.ecycle.com.br/as-consequenciasdo-
desenvolvimento-da-agricultura-para-o-meio-ambiente. Adaptado) 

 
De forma ilustrativa, as situações citadas no texto 
encontram-se a seguir. 

 
Ao final da pesquisa, foi verificado que havia uma 
variação da biodiversidade entre os rios estudados, 
sendo essa biodiversidade 
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(A) maior no rio sem a Mata Ciliar, pois isso provoca a 
chegada de sedimentos trazidos pela água da chuva, 
aumentando a fotossíntese no rio. 
(B) menor no rio com Mata Ciliar, pois o 
sombreamento causado por essa mata impede a chegada 
de luz solar, diminuindo a oxigenação do rio. 
(C) menor no rio sem Mata Ciliar, pois sem essa 
vegetação diminui a chegada de fertilizantes, presentes 
nas plantações existentes ao longo do rio. 
(D) maior no rio com Mata Ciliar, pois ela representa 
uma proteção natural dos rios, evitando a erosão fluvial 
e segurando o solo por meio de suas raízes. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A mata ciliar é muito importante para a manutenção da 
biodiversidade local. Ela fornece abrigo e alimento para os 
animais que vivem na região e protegem as encostas do rio 
evitando desbarrancamentos e assoreamento do curso d'água 
protegendo a biodiversidade aquática. 
 
45. Segundo dados do INPE, nos quatro primeiros 
meses de 2021, 1 157 km2 foram desmatados na 
Amazônia, o maior registro em seis anos. As áreas de 
alerta de desmatamento cresceram 42% em relação ao 
mesmo mês do ano 
passado. Número recorde para o mês de abril. Essa 
situação é preocupante, pois, além da perda dessa 
cobertura vegetal, verifica-se a ocorrência de diversos 
problemas ambientais. Um deles é o chamado efeito de 
borda, representado na ilustração a seguir. 

 
 
Quando um pedaço de mata fica cercado por áreas 
abertas, ocorre um aumento da incidência de luz solar 
na borda da mata, resultando em 
(A) diminuição da exposição das árvores remanescentes 
ao vento na região. 
(B) diminuição da invasão de plantas exóticas e da 
proliferação de insetos pragas. 
(C) aumento da biodiversidade, com a chegada das 
populações de aves e anfíbios. 
(D) aumento da temperatura do solo e evaporação da 
água, tornando o ambiente seco. 
 
ALTERNATIVA D 
 

Com a retirada da cobertura vegetal, o solo fica exposto á 
radiação solar causando o aumento da evaporação da água e 
consequente diminuindo a umidade local. 
 
46. Um fenômeno chamado terceiro evento global de 
branqueamento de corais, que durou 36 meses, foi 
designado 
pela ONU como o mais longo e destrutivo já 
registrado.O caso ocorre quando recifes de corais 
perdem as cores vibrantes por causa de um excesso de 
calor no ambiente marinho. O problema foi detectado 
no Oceano Pacífico, 
Índico e no Atlântico. 

(https://news.un.org/pt/story/2020/12/1737332. Adaptado) 

A fotografia a seguir representa o fenômeno de 
branqueamento dos corais. 
 

 
 
O processo de branqueamento é relacionado à perda 
das zooxantelas (algas associadas aos corais) devido ao 
aquecimento da água do mar, resultante do aquecimento 
global. Essas algas fornecem os produtos de 
fotossíntese, que irão servir como alimento e auxiliam 
no aumento da taxa de calcificação desses animais, 
enquanto os corais são responsáveis por fornecer 
abrigo, gás carbônico e nutrientes inorgânicos para as 
zooxantelas. Na situação representada, essa associação é 
 
(A) benéfica para ambas as espécies, tornando-as 
dependentes uma da outra. 
(B) benéfica para uma das espécies apenas, que não 
pode viver sem a outra. 
(C) prejudical para a espécie que se utiliza da outra 
como um inquilino. 
(D) prejudical para a espécie hospedeira que fornece 
abrigo ao parasita. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Pelo texto, vê-se claramente que a associação corais-zooxantelas é 
benéfica ambos os seres, caracterizando a relação mutialística. 
 
47. As indústrias de transformação, atualmente, realizam 
um importante papel na reciclagem de metais não 
ferrosos, por meio da fundição das sucatas e sua 
transformação em lingotes nas ligas metálicas desejadas, 
como o chumbo. Nessas indústrias, ocorre aquecimento 
de grande intensidade em fornos especiais. No gráfico a 
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seguir, verifica-se o comportamento do chumbo em 
relação à temperatura e ao fornecimento de energia. 

 
Com relação às propriedades desse elemento químico e 
seu comportamento em relação ao gráfico, verifica-se 
que 
 
(A) durante as mudanças de estado a quantidade de 
calor permanece constante. 
(B) da situação 1 para 3 o estado físico do chumbo 
permanece o mesmo. 
(C) durante a ocorrência das situações 2 e 4 a 
temperatura não se altera. 
(D) na situação 5 o chumbo é totalmente consumido 
pelo calor fornecido. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Temos o gráfico de aquecimento de uma substancia pura. Como 
característica, uma substância pura mantém a temperatura 
constante durante as mudanças de fase, independente da 
quantidade de calor fornecido (calor latente de fusão ou de 
ebulição). 
 
48. O Monumento Marco Zero na cidade de Macapá é 
um importante referencial sob o ponto de vista 
astronômico, pois ele demarca o local onde passa a linha 
imaginária do Equador, que divide o planeta em dois 
hemisférios. O monumento apresenta uma abertura em 
sua parte superior que, em determinada época do ano é 
possível observar o Sol preenchendo totalmente essa 
abertura, além de projetar uma sombra que fica dividida 
igualmente entre os dois hemisférios, conforme se 
observa na foto a seguir. 

 
A situação representada é devido à mudança da posição 
do Sol no céu, dependendo da época do ano e 
decorrente 
do movimento de translação e da inclinação do eixo da 
Terra. Assim, nesse local, a situação representada ocorre 
 
(A) uma vez por ano, no verão. 
(B) uma vez por ano, no inverno. 
(C) duas vezes por ano, no solstício. 
(D) duas vezes por ano, no equinócio. 
 
 
ALTERNATIVA D 
 
A linha do Equador cruza Macapá. O Sol passa por ela duas 
vezes no ano, ambas as vezes no equinócio: aproximadamente em 
21 de março (início do outono no hemisfério sul) e a 23 de 
setembro (início da primavera no hemisfério sul). 
 
49. A seguir estão ilustradas duas situações observadas 
por um aluno em um cartaz que apresentava fenômenos 
físicos e químicos e misturas químicas do tipo “Antes e 
Depois” durante uma aula de Ciências. 
 

 
Após a apresentação do cartaz para a classe, o aluno a 
fim de justificar o que aconteceu, concluiu, 
corretamente, que  
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(A) em ANTES, água e gelo representam uma mistura 
heterogênea e em DEPOIS, se transformaram em 
mistura homogênea, exemplo de fenômeno químico. 
(B) a transformação de água e gelo para DEPOIS é um 
exemplo de fenômeno físico, pois houve aumento do 
nível da água e mudança nas características químicas. 
(C) a mistura de limalha de ferro com o imã para 
DEPOIS é exemplo de um fenômeno químico, 
originando, nesse caso, uma mistura homogênea. 
(D) a mudança do imã e a limalha de ferro de ANTES 
para DEPOIS é exemplo de um fenômeno físico, pois 
não houve modificação em suas características. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Temos que o sistema água-gelo é um sistema heterogênio e não 
mistura heterogênea, pois temos uma única substância e este 
sistema sofreu uma transformação física, já que as características 
químicas não foram alteradas. 
No sistema ímã-limalha de ferro houve uma transformação 
também física, já que as características químicas do sistema não 
foram alteradas. 
 
50. Todos sabemos que a água do mar é salgada e isso é 
devido ao fato de haver sais dissolvidos nesse ambiente, 
principalmente, cloreto de sódio. Os gráficos a seguir 
representam a variação da solubilidade do sal na água 
em função da profundidade em dois ambientes 
diferentes da Terra. 

 
 
Por meio desses gráficos, verifica-se que a solubilidade 
do sal 
 
(A) é constante independentemente da profundidade 
nas duas regiões. 
(B) em águas próximas da superfície varia conforme a 
região da Terra. 
(C) na região do Equador aumenta com a profundidade. 
(D) na região dos polos diminui com a profundidade. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Observando-se o gráfico fica claro que a única alternativa correta é 
a B, já que em áreas próximas à superfície há variação, conforme 
a região, da salinidade da água. 

 


