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Leia o texto abaixo:
Quando abrir as portas do salão cor-de-rosa e dourado para sua primeira turma de alunas,
em dezembro, a filial paulistana da franquia Escola de Princesas já terá um projeto antagonista
na cidade: as oficinas de “desprincesamento”.
Criada pela psicopedagoga mineira Natália de Mesquita, em Uberlândia (MG), a Escola de
Princesas gerou controvérsia entre educadores e feministas ao anunciar que pretende formar
“princesas modernas do mundo real” a partir de aulas de etiqueta social, maquiagem, culinária e
organização, além de noções de autoestima e orientações para “o passo mais importante da vida
de uma mulher”: o casamento.
Já as oficinas de “desprincesamento” replicarão por aqui o modelo criado em Iquique,
no Chile, por um grupo de sociólogos e pedagogos, para “libertar as meninas de concepções
femininas limitadoras”, os chamados estereótipos de gênero, que “alimentam desigualdades
profundas” entre homens e mulheres. O projeto foi encampado pelo Ministério da Justiça chileno,
que nacionalizou as oficinas por meio dos serviços de atenção à infância. [...]
PRINCESAMENTO
Cinderela, Ariel, Branca de Neve, Aurora, Bela, Jasmin, Mulan e Tiana formam o famoso
time Princesas da Disney que há pelo menos cinco anos viraram mania infantil por meio de
desenhos e de uma série de produtos e brinquedos. Nesse contexto, a Escola de Princesas,
criada há pouco mais de três anos, foi um sucesso imediato e se multiplicou em quatro unidades.
“Esperava atender 150 meninas no primeiro ano da escola, mas recebi 150 alunas apenas no
primeiro mês”, conta Mesquita.
O curso principal da escola, chamado Vida de Princesa, inclui seis módulos, que vão da
identidade da princesa ao casamento, passando por etiqueta, estética, organização e orientação
sexual.
“A gente enfatiza o conceito do coração, dizendo que não é a aparência, o vestido ou a
conta bancária que faz da menina princesa. A princesa de verdade tem valores no coração e isso
eleva a autoestima”, diz a psicopedagoga mineira.
Na chegada para uma tarde de princesas, no endereço da franquia, na zona sul da capital
paulista, um grupo de meninas discorreu sobre o que é ser princesa e o que aprenderiam.
“Ser princesa é ter educação, classe, ser gentil com as pessoas e não ficar gritando toda
hora”, disse Raphaella, 9, que achou tudo da escola “muito bonito”. “Parece um castelo de
verdade”. Para ela, princesa não veste nada muito ousado. “Também nunca vi princesa usando
short ou camiseta”, admite.
Bianca, 11, diz que se considera “mais ou menos princesa”. “Como muito fast food.
Princesa come menos do que eu”, avalia sobre seu lado menos princesa. O lado mais, diz ela, é
“ser delicada e educada”. “Mesmo que uma menina faça mal pra mim, eu não faço mal pra ela”.
Bianca disse que queria aprender na Escola de Princesas a ter “postura e a se defender melhor”.
Durante um ano, a pesquisadora Michele Escoura estudou o impacto da febre de princesas
entre crianças de diferentes extratos socioeconômicos. “As meninas associam ser princesa a ter
coisas, como joias, vestidos e coroas, a ser bonita num padrão eurocêntrico e a se casar”. “A
imagem da princesa está muito associada à da noiva. Não existe princesa solteira para elas, o
que é limitador, porque sabemos que existem outras formas de ser feliz”.
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A apresentadora Silvia Abravanel defende o resgate do matrimônio como função social da
Escola de Princesas. “A gente quer valorizar o casar e a família, e não o morar junto. Não que
morar junto seja uma coisa feia... Mas queremos valorizar a virgindade, o se guardar para o seu
príncipe encantado”.
DESPRINCESAMENTO
“Queremos formar meninas autoconfiantes e integrais. Seres completos e perfeitos que
não precisam de um marido para ser feliz”, prega a jornalista Mariana Desimone, da oficina de
desprincesamento, que inclui noções de assédio e até aulas de defesa pessoal.
“Este tipo de educação não prepara a menina para o quadro de violência contra a mulher,
para situações em que a menina precisa se impor. A postura da princesa é de submissão”,
completa Larissa Gandolfo, pedagoga e professora de filosofia, para quem a escolha de um
modelo de mulher não se dá no vazio, mas a partir de estímulos. “A menina pode escolher ser
princesa, mas se a gente só estimular a menina a ser isso, ela não vai querer ser mais nada. E,
aí, não estou formando uma menina, estou deformando-a”.
Yuri Bustamante, sociólogo criador das oficinas de desprincesamento no Chile, conta que
o formato foi replicado no México e na Argentina. “Apesar da barreira linguística, nossas culturas
são muito semelhantes no que tange à desigualdade de gênero, que causa tanto estrago no
Chile como no Brasil, onde mulheres são assassinadas por sua condição e muitas vezes não
sabem como se defender”.
Para ele, o advento de uma escola de princesas deve ter sido considerado uma afronta
para muitas brasileiras. “Na mesma semana tivemos mais de 30 brasileiras nos procurando de
maneira desarticulada para replicar a experiência das oficinas de desprincesamento”. Segundo
Bustamente, a escola de princesas já é a vida cotidiana das meninas. “Elas estão sempre sendo
obrigadas a serem delicadas, sensíveis e submissas”.
(FERNANDA MENA, 16/11/2016. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/11/1832619-febre-de-princesasimpulsiona-escola-e-gera-oficina-de-desprincesamento.shtml)

Motivado pela leitura dessa notícia, tendo em vista tratar-se de manifestações recentes,
faça uma reflexão sobre essas iniciativas em face do espaço a ser ocupado pelas mulheres
na sociedade brasileira.
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Seu texto deve:
• fazer uma apresentação do tema;
• defender um posicionamento acerca do tema abordado;
• apresentar as razões que justificam o posicionamento assumido;
• ter entre 15 e 20 linhas.

O
H

N
U
C

S
A
R

limite mínimo

limite máximo

3

			

Prova 1

O
C
AN
BR
EM
Prova 1

4

VESTIBULAR 2021

MATEMÁTICA
01 - Uma escola de idiomas oferece cursos de espanhol, inglês e francês. Cada estudante pode
matricular-se em até 2 desses cursos. Sabe-se que há 31 estudantes cursando espanhol, 25
cursando inglês, 9 cursando apenas francês, 18 cursando apenas espanhol, 13 cursando
apenas inglês e 6 cursando francês e espanhol. Nesse caso, o número de estudantes cursando
inglês e francês é de:

Matemática

a) 4.
►b) 5.
c) 6.
d) 7.
e) 10.
02 - A produção de aveia, por hectare, depende da quantidade de sementes plantadas. Um
experimento realizado em uma área de plantio produziu os dados registrados na tabela a
seguir:
Sacos de sementes plantadas

2

3

4

Toneladas colhidas por hectare

1,8

2,4

2,0

Suponha que a produção P possa ser escrita como uma função quadrática da quantidade x
de sacos de sementes plantadas. Nessas condições, que valor de x, em sacos de sementes,
maximiza a produção?
a) 2,3.
b) 2,6.
c) 2,8.
►d) 3,1.
e) 3,4.
03 - Ao incidir sobre as águas de um lago, um facho de luz tem sua intensidade dada pela expressão
I(t) = (4–0,004 ∙ x )I0, sendo I0 a intensidade inicial e x a profundidade em centímetros. A intensidade
luminosa do facho será reduzida à metade a uma profundidade de:
a) 100 cm.
►b) 125 cm.
c) 155 cm.
d) 160 cm.
e) 175 cm.
04 - Uma caixa está sendo projetada em formato de bloco retangular. O estudo de seu volume V,
em termos da forma pretendida, levou à expressão V = x3 + 12x2 + 41x + 42. Sabendo que sua
largura corresponde a x + 2 e seu comprimento a x + 3, que expressão corresponde à sua
altura?
a) x + 1.
b) x + 4.
c) x + 5.
d) x + 6.
►e) x + 7.
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05 - Uma urna contém 5 bolas pretas e 4 bolas brancas. Ao se retirar 3 bolas, qual é a probabilidade
de que essas 3 sejam da mesma cor?

Matemática

a)

1
3 .

b)

2
3 .
1

►c) 6 .

d)

2
9 .

e)

3
4.

06 - Considere as Matrizes A e B, definidas como segue:

Qual deve ser o valor de x, para que se tenha AB = BA?
a) 2.
b) 1.
c) 0.
►d) -1.
e) -2.
07 - Considere a sequência de códigos a seguir:

A diferença entre a quantidade de símbolos y e símbolos X do termo 10 será de:
a)
b)
►c)
d)
e)

Prova 1

7.
8.
9.
10.
11.
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08 - A altura do líquido num êmbolo acoplado a um aparelho de bombeamento pode ser modelada
pela função

. Num período de 5 minutos, quantas vezes o êmbolo ficará

completamente cheio?

Matemática

a) 1.
►b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
09 - Um fio elétrico foi esticado, passando por três postes, como indica a figura abaixo.

Qual é o comprimento da parte do fio que passa pelos pontos A, B e C?
a) 8,5 m.
b) 8,6 m.
c) 8,9 m.
d) 9,3 m.
►e) 9,4 m.
10 - Considere duas retas, r e s. A reta r passa pela origem e pelo centro de uma circunferência cuja
equação é:
(x – 1)2 + (y + 1)2 = 2.
Ambas as retas são paralelas e estão separadas por uma distância igual ao raio da circunferência.
Se o gráfico de s, no plano cartesiano, está acima do gráfico de r, então sua equação é:
a) y = x – 1.
b) y = x + 2.
c) y = – x + 1.
d) y = – x – 1.
►e) y = – x + 2.
11 - A média das notas de um estudante nas três primeiras provas foi 6,4. Que nota ele deverá tirar
na quarta prova, de modo que a média das quatro notas seja pelo menos 7,0?
►a) 8,8.
b) 8,2.
c) 7,6.
d) 7,3.
e) 6,7.
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12 - Na figura abaixo, há um quadrado inscrito numa circunferência de raio 1 e um triângulo
circunscrito a ela.

Matemática

A razão entre as áreas do triângulo e do quadrado é igual a:
►a)

3 3
.
2

b)

3
.
2

c)

2 3.

d)

3
.
2

e)

3.

13 - Uma quantidade de óleo está armazenada num recipiente de forma cilíndrica, com 8 cm de
diâmetro e 10 cm de altura. Esse óleo será usado para abastecer pequenas lamparinas, todas
idênticas, cujo interior tem formato esférico, com 4 cm de diâmetro. Quantas lamparinas
poderão ser abastecidas com esse óleo?
►a) 15.
b) 12.
c) 10.
d) 9.
e) 5.
14 - Um satélite orbita o planeta Vênus a uma distância de 14.000 km. O ângulo formado pelas
tangentes, a partir do ponto em que o satélite se encontra, é de 17º. Qual é o arco do planeta
que está visível a uma câmera no satélite?
a) 343º.
b) 326º.
c) 197º.
►d) 163º.
e) 146º.
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15 - Três cidades estão ligadas por rodovias. Essas rodovias podem ser descritas, de modo
aproximado, no plano cartesiano a seguir.

A região triangular delimitada pelas rodovias, que deverá ser preservada, possui área de:
a)
b)
►c)
d)
e)

20 km2.
22 km2.
28 km2.
30 km2.
32 km2.
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16 - Uma aeronave Boeing 737 que pertencia a uma empresa brasileira teve de ser devolvida para os
hangares da cidade francesa de Montpellier. Chama a atenção o fato de o traslado ter seguido
uma rota 5.586 quilômetros mais longa do que se a rota fosse realizada via Natal (RN) e Las
Palmas (Canárias).

Geografia
As razões para essa rota residem no fato de a aeronave estar operando somente com o rádio
de alta frequência na ocasião do traslado, o qual não teria alcance para se comunicar com o
controle de tráfego aéreo da cidade africana de Dacar, responsável pela área que a aeronave
sobrevoaria quando entrasse no espaço aéreo africano. O rádio em funcionamento opera entre
as frequências 3 e 30 MHz e tem um alcance assegurado para a comunicação porque fica
“rebatendo” entre a Terra e a camada da atmosfera denominada:
a)
b)
►c)
d)
e)

Prova 1

troposfera.
mesosfera.
ionosfera.
exosfera.
estratosfera.
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17 - O domínio dos cerrados brasileiro é uma paisagem e como tal uma herança de processos
fisiográficos e biológicos, além de patrimônio coletivo dos povos que historicamente a
herdaram. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.
Mais do que pelo seu próprio relevo, o domínio dos cerrados é marcado por grandes diferenças
pedológicas e climáticas em relação aos outros planaltos ecologicamente similares situados no
centro-sul do país.
b) A despeito da rasura das terras baixas regionais e do labirinto hidrográfico nelas embutido ou a
elas associado, no conjunto das paisagens dos cerrados existem notáveis cenários a partir das
pequenas elevações dos tabuleiros e seus terraços.
c) O domínio dos cerrados tem mostrado ser o meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo e
difícil do país em relação às ações antrópicas, a exemplo da abertura e conservação de rodovias
no meio dos morros.
►d) O domínio dos cerrados possui drenagens perenes para os cursos d’água principais e secundários,
envolvendo, porém, o desaparecimento temporário dos caminhos d’água de menor ordem de
grandeza por ocasião do período seco do meio do ano.
e) A aparência xeromórfica das espécies do cerrado é marcante: vegetação arbustivo-arbórea, de
folhas miúdas e múltiplos espinhos protetores entremeados por cactáceas empoeiradas.
18 - A estrutura fundiária diz respeito ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo
território, bem como a seus respectivos tamanhos, de acordo com o processo histórico dela
decorrente. A respeito da estrutura fundiária no Brasil, na Rússia, no Japão, nos EUA e na
China, assinale a alternativa correta.
a)

Ao se analisar a estrutura fundiária brasileira, constata-se que os desequilíbrios regionais são
pouco acentuados, visto que o histórico de sua ocupação, assim como o uso e a posse da terra
predominantes foram similares.
►b) O projeto de modernização da sociedade japonesa iniciado na Era Meiji e que representou a
passagem do sistema feudal para o capitalismo não significou o fim da exploração no campo, de
tal modo que a reforma agrária com distribuição de terras aos camponeses somente se realizou
pelo governo de ocupação norte-americano, após a derrota japonesa na Segunda Guerra
Mundial.
c) A extinção da antiga União Soviética pôs fim ao modelo de coletivização da terra baseado nos
kolhozys e nos sovkhozys, para dar lugar a um novo modelo de distribuição de terras, cuja
estrutura é predominantemente formada por pequenas e médias propriedades de estrutura
familiar.
d) A agricultura dos Estados Unidos, considerada a maior e mais rica do planeta, faz uso intensivo
das mais modernas técnicas de cultivo e de maquinários agrícolas, além de se valer de uma
estrutura fundiária constituída por propriedades de grandes empresas do ramo de alimentos,
localizadas majoritariamente nos chamados “cinturões agrícolas”.
e) O atual tamanho da população chinesa e a elevação da renda observada nos últimos anos fazem
da segurança alimentar uma das grandes prioridades do governo chinês, que busca no exterior,
via importação de alimentos, atender parte dessa segurança, visto que a estrutura fundiária, uma
herança das chamadas comunas populares do período maoísta, não dão conta de atender as
demandas do mercado interno de alimentos.
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a)

19 - O IBGE divulgou em agosto do corrente ano as estimativas das populações residentes nos
5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2020. Nessa data, a
população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, representando um crescimento de
0,77% em relação a 2019. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.
a) Com 211,8 milhões de habitantes, o Brasil é um país densamente povoado.
b) O crescimento da população brasileira decorre de políticas antinatalistas.
c) A taxa de crescimento populacional do Brasil está associada ao seu IDH elevado.
d) O Brasil possui a maior população absoluta do continente americano.
►e) A taxa de crescimento da população brasileira favorece o seu envelhecimento.
20 - O tipo de mercadoria a ser carregada bem como o tempo de deslocamento e a segurança do
meio de transporte são fatores preponderantes na escolha do modal e na definição da logística
de transportes.

Geografia
A respeito da matriz de transportes dos países constantes do gráfico, assinale a alternativa
correta.
a)

Os modais devem ser complementares e não competitivos entre si, razão pela qual, no curto
prazo, o Brasil deveria abandonar o transporte rodoviário, hoje predominante.
►b) Dispondo do maior litoral do planeta, o Canadá apresenta uma baixa vocação marítima, fazendo
uso limitado do transporte de cabotagem.
c) O Japão, além de dispor de uma boa infraestrutura de transportes, concilia bem seus modais
predominantes – de cabotagem e rodoviário –, no escoamento de recursos minerais e energéticos
para o abastecimento de seu parque siderúrgico.
d) O perfil da matriz de transportes dos EUA, da China e da Austrália tem em comum a capacidade
de integrar suas economias ao mercado externo e participar efetivamente da divisão internacional
do trabalho, contudo apenas no primeiro os modais capacitam a integração do mercado interno.
e) As limitações do modal dutoviário para o escoamento de petróleo e gás justificam sua pequena
expressividade na participação da matriz de transportes da União Europeia.
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1.

2.

3.

4.

A fuga da família real portuguesa para sua colônia, em 1808, em decorrência da invasão
de Portugal por Napoleão Bonaparte, contribuiu para a manutenção da unidade territorial
do Brasil.
A América espanhola era formada por quatro grandes vice-reinados, com poucos vínculos
entre si além dos comerciais, cada um respondendo à Coroa e mantendo vida própria, o
que contribuiu para uma pulverização do território após a Espanha deixar o continente.
No processo de formação da América Latina, é necessário considerar, além do movimento
de conquista e colonização, as migrações transcontinentais nas várias formas que
assumiram: os assentamentos précolombianos, a escravidão de africanos e as migrações
pós-coloniais.
As interações ocorridas entre os atores povoadores explicam as aparentes contradições
da América Latina: o fato de ser a região que mostra os mais elevados índices mundiais
de desigualdade social, mas que inclui também algumas áreas historicamente mais
igualitárias do globo.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
22 - A Rússia tem potencial para se tornar mais rica, mais poderosa e mais importante nos anos
vindouros, desde que supere problemas que podem limitar sua capacidade de realizar seu
projeto de grande potência. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta.
►a) O retrato demográfico russo aponta para o declínio da população total, elevada taxa de mortalidade
dos homens de meia idade e maior proporção da população composta de não eslavos ortodoxos.
b) O país necessita reduzir sua dependência em relação ao petróleo e ao gás natural, melhorando
suas relações comerciais e diplomáticas com os países produtores do Oriente Médio.
c) Fortemente atrelada à economia global, a Rússia encontra-se subordinada ao mercado externo,
e para não sucumbir é necessário que haja demanda de seus produtos, sob pena de um
desemprego em massa e uma inevitável inquietação social.
d) Empresas e trabalhadores russos encontram-se espalhados pelo mundo todo, sobretudo na
África, obrigando o país a instalar no curto prazo bases militares avançadas para eventuais
ações fora do seu território.
e) Embora sendo o Ártico uma prioridade para os russos, o país está longe de estender seu poder
na região, haja vista a pequena frota de navios quebra-gelo disponível para atuar em suas águas
congeladas.
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21 - Portugal e Espanha dominaram a maior parte do continente americano por mais de 300 anos.
Esse domínio resultou em uma divisão política muito diferente entre a América espanhola
e a América portuguesa, além de a América Latina configurar-se em um território com
peculiaridades sociais, econômicas e culturais. A respeito do assunto, considere as seguintes
afirmativas:

23 - A inflação média está baixa no Brasil, mas itens essenciais ao dia a dia dos consumidores,
como o óleo de soja, o arroz, o pão, os derivados de leite e a carne bovina sofreram altas
consideráveis nos seus preços do início do corrente ano para cá. Uma medida capaz de
auxiliar o governo a reestabelecer os preços dos alimentos, sendo a um só tempo coerente
com políticas de segurança alimentar e com as leis de mercado seria:
►a) fazer uso de estoques reguladores.
b) restringir a exportação de alimentos.
c) valorizar a moeda nacional.
d) tabelar preços.
e) promover mudanças nos hábitos alimentares.

Geografia

24 - De Pyongyang (capital da Coreia do Norte) a Seul (capital da Coreia do Sul), são necessárias
apenas duas horas de carro. Contudo, a partir do momento em que foi sugerido o paralelo 38
como referência para dividir a península, a distância parece ter se tornado infinita. Considerando
os contextos históricos e geográficos que dizem respeito à Península da Coreia e à definição
do uso do paralelo 38, considere as seguintes afirmativas:
1.

2.

3.

4.

A península coreana protagonizou um confronto de larga influência: dominada desde
1910 pelo Japão, a Coreia, com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, tornouse independente, porém ocupada ao norte do paralelo 38 pelas forças soviéticas e ao sul
pelas tropas norte-americanas.
A escolha do paralelo 38 como linha demarcatória ou como referência a que os soviéticos
deviam limitar-se, foi resultado de negociações envolvendo as potências militares, além
de representantes coreanos.
Quando da separação, o norte, caracterizado por um relevo montanhoso, apresentava um
território pouco povoado e uma economia industrial, contrastando com o sul, densamente
povoado, dominado por uma topografia menos acidentada, com apenas algumas indústrias
leves e o predomínio da agricultura.
A Guerra da Coreia foi uma das várias crises da Guerra Fria, e ainda hoje a região tem
potencial para gerar um embate de grande escala, embora não seja do interesse de ambas
as partes: os dois lados seriam devastados por um conflito ainda mais catastrófico do que
o já ocorrido.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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Com base nos dados do climograma, assinale a alternativa que NÃO CONDIZ com a realidade
climática apresentada.
a)

O período menos úmido na região de Curitiba estende-se de abril a agosto, e com a chegada da
primavera começa o período de chuvas mais abundantes.
b) Diferentemente do que ocorre no Nordeste, o período mais chuvoso do ano em Curitiba e região
é o verão.
►c) O mês mais frio do ano em Curitiba e região é agosto, quando aumentam as possibilidades de
nevar na capital mais fria do país.
d) Considerando-se as médias de precipitação que ocorrem em Curitiba e Região, os riscos de
desabastecimento de água são relativamente baixos.
e) O comportamento das temperaturas e das precipitações no inverno refletem a ação de massas
de ar frio.
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Geografia

25 - Observe o climograma de Curitiba:

BIOLOGIA
26 - Os principais biomas do mundo, que abrigam os diferentes ecossistemas, estão representados
no mapa abaixo.

Biologia
Fonte: https:\\askabiologist.asu.edu/explore/biomes.

O bioma que tem a formação e a manutenção fortemente influenciadas pela alta incidência de
radiação solar é a:
►a) Floresta Tropical.
b) Floresta Boreal.
c) Pradaria.
d) Tundra.
e) Floresta Temperada.
27 - Permafrost, ou pergelissolo, é um tipo de solo que se caracteriza por estar permanentemente
congelado. No entanto, como consequência do aquecimento global, regiões de permafrost estão
descongelando. Pesquisadores observaram que bactérias e fungos decompõem rapidamente
a matéria orgânica desses solos quando eles descongelam. O ciclo biogeoquímico que será
mais afetado por isso é o de:
a) enxofre.
►b) carbono.
c) oxigênio.
d) nitrogênio.
e) hidrogênio.

Prova 1
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28 - Sobre a segmentação durante a embriogênese, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Ovos megalécitos possuem segmentação do tipo meroblástica discoidal.
A segmentação de ovos oligolécitos leva à formação de uma blastocela deslocada para a
periferia da blástula.
Nos ovos centrolécitos, a segmentação acontece após um número de mitoses sem divisão
do citoplasma do ovo.
Ovos mesolécitos sofrem processo de segmentação com formação de células (blastômeros)
de mesmo tamanho.

Assinale a alternativa correta.

29 - Algumas pessoas nascem com síndromes (conjunto de sinais e sintomas), que são consequência
de erros no processo de meiose. Esses erros acarretam a formação de gametas com número
alterado de cromossomos. Para se descobrir a origem da síndrome, são realizados exames
de cariótipo, uma técnica que permite visualizar os cromossomos em uma fase específica
da divisão celular, chamada metáfase. A metáfase é escolhida para observação do cariótipo
porque nessa fase:
a) já houve o desaparecimento do envoltório nuclear.
b) ainda não aconteceu a disjunção das cromátides irmãs.
c) ocorre a estabilização dos centríolos nos polos opostos da célula.
►d) o DNA está no seu grau máximo de compactação.
e) a placa equatorial está alinhada no centro da célula.
30 - Na figura esquemática da raiz de um vegetal, representada abaixo, qual é a região onde será
encontrado o maior número de células em divisão?

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSRW_Root-Tip.png.

a) 1.
b) 2.
c) 3.
►d) 4.
e) 5.
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a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

31 - Muitas doenças virais podem ser evitadas com medidas preventivas, como as vacinas. Todos
os anos, por exemplo, acontecem as campanhas de vacinação contra o vírus da gripe. Qual
é a característica do vírus da gripe que leva os humanos a realizarem campanhas anuais de
vacinação?
►a) Alta taxa de mutação.
b) Alta taxa de replicação.
c) Adaptação a novos hospedeiros.
d) Latência de atividade após a infecção.
e) Modificação constante das vias de infecção.
32 - O controle da perda de água nos vegetais é feito, principalmente, pelo controle da abertura
e fechamento dos estômatos nas folhas. Por sua vez, a abertura e o fechamento dessas
estruturas estão submetidos à variação de três fatores: incidência de luz, concentração de
gás carbônico nas células e concentração de água nas células do parênquima clorofiliano.
Assinale a alternativa em que está apresentada a relação correta entre a variação de um dos
fatores e a condição do estômato.
b)

c)

►d)

Biologia

a)

e)

Prova 1
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33 - “Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?”. Essa pergunta clássica pode ser respondida com
base na atual teoria da evolução biológica. O argumento que valida a resposta correta a essa
pergunta é:
a)
b)

Uma nova característica só pode surgir a partir de outra preexistente.
Os processos de adaptação induzem organismos a modificarem suas características em função
do ambiente.
c) Organismos que apresentam uma mesma característica passaram pelas mesmas pressões de
seleção ambiental.
d) Novas características surgem nos organismos por processos que geram variabilidade e são
selecionadas em função das pressões ambientais.
►e) Uma característica surgida em uma espécie pode, em função de acaso e adaptação, permanecer
em espécies oriundas dela.

Biologia

34 - Nos anos 1960, pesquisadores realizaram um experimento controlado para verificar como o
desmatamento influencia a ciclagem de nutrientes em uma floresta decídua em dois vales
próximos. Por vários anos, coletaram água da chuva para quantificar a entrada de água e
minerais dissolvidos, bem como água de córregos situados na base dos vales, para medir a
saída de água e de minerais dissolvidos. Um dos vales foi mantido intacto (controle) e outro
foi desflorestado. O resultado de um dos parâmetros medidos está apresentado no gráfico
abaixo.

A partir dos dados observados, é correto concluir que:
a) a entrada de nutrientes é maior que a saída em regiões desflorestadas.
b) a água das chuvas é mais carregada de nutrientes em regiões desflorestadas.
c) as regiões desflorestadas possuíam maior quantidade de compostos nitrogenados.
d) as regiões desflorestadas passaram a ter maior variação de chuvas ao longo do tempo.
►e) as regiões desflorestadas são mais suscetíveis à perda de nutrientes.
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35 - Uma maneira de descobrir a função de moléculas é modificar um gene para que a célula não
produza a molécula em estudo e verificar a consequência disso para a célula. Pesquisadores
induziram células a não produzir uma determinada proteína componente da cadeia
transportadora de elétrons em mitocôndrias. A provável consequência direta dessa alteração
será:
►a) a parada do processo de síntese de ATP.
b) a diminuição na taxa de síntese de proteínas.
c) o aumento das reações intracelulares de hidrólise.
d) a interrupção dos processos de digestão intracelular.
e) o aumento de erros na leitura das moléculas de RNA.
36 - Duas pesquisadoras encontraram um organismo, desconhecido até então, no mar, numa
região próxima a uma praia. A partir de características iniciais observadas, constataram que
esse organismo poderia pertencer ao filo dos poríferos ou dos cnidários e levaram-no a um
laboratório para observar mais detalhes. A fim de decidir a qual desses grupos pertence o
animal, as pesquisadoras devem buscar nele a presença de:

Biologia

a) brotos reprodutivos.
►b) tecidos organizados.
c) cavidades acelulares.
d) tipos celulares diferentes.
e) células de reprodução sexuada.
37 - O heredograma abaixo apresenta o padrão de herança de um caractere conferido por um gene
com dois alelos.

A partir da observação desse padrão, conclui-se que a chance de que o indivíduo X tenha
alteração é de:
a) 0.
b) 4/9.
c) 1/4.
►d) 1/9.
e) 1/16.

Prova 1
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Biologia

38 - Diversos invertebrados são parasitas que utilizam regiões diferentes do corpo humano para seu
desenvolvimento. O ciclo de vida de um desses parasitas está representado, temporalmente,
no gráfico abaixo.

Qual é esse parasita?
a)
b)
►c)
d)
e)

Taenia saginata.
Wuchereria bancrofti.
Ascaris lumbricoides.
Schistosoma mansoni.
Entamoeba histolytica.

39 - Muitos laboratórios utilizam organismos procariotos para produzir, a partir de técnicas de
engenharia genética, proteínas de outros organismos (de humanos, por exemplo). O gene
para a proteína desejada é inserido no genoma bacteriano e sua expressão dentro da bactéria
leva à formação da proteína desejada. Um grande problema com o uso dessa estratégia é que
muitas vezes as proteínas produzidas não adquirem a conformação tridimensional funcional
quando isoladas das bactérias. Isso acontece por conta de qual diferença entre organismos
procariotos e eucariotos animais?
a) Procariotos são seres unicelulares.
b) Procariotos possuem parede celular rígida.
c) Eucariotos possuem controle adequado do pH intracelular.
d) Procariotos têm ribossomos menores que os dos eucariotos.
►e) Eucariotos possuem compartimentos internos de processamento de moléculas.
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40 - Durante vários anos, um grupo de pesquisadores analisou dados de uma área de 8.000 km2 da
região amazônica, a partir de imagens obtidas de satélites. No gráfico abaixo, estão representadas
as variações do tipo de cobertura vegetal ao longo desses anos.

Biologia

Essas alterações permitem concluir que nessa região houve aumento na emissão, para a
atmosfera, de:
►a) metano.
b) oxigênio.
c) nitrogênio.
d) fósforo dissolvido.
e) dióxido de enxofre.
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INGLÊS
O texto a seguir é referência para as questões 41 a 43.
Centuries after spreading smallpox, the Spanish led a global campaign to fight it
Colonizers brought Old World diseases to the Americas, devastating indigenous populations. Nearly
300 years later the Spanish king ordered an ambitious mission involving orphans, warships, and the first
vaccine to fight one of the deadliest of all.
Smallpox likely originated in Egypt more than 3,000 years ago and spread across Asia, Africa, and
later into western Europe. Invading Moors carried smallpox into Spain in A.D. 711.
After three centuries of smallpox outbreaks in the Americas, a vaccine is developed.
Edward Jenner, an English physician, showed in 1796 that injection with less virulent cowpox could
protect people against deadly smallpox. Other physicians in England soon joined the cause. But Spain’s
King Carlos IV went much further, ordering an audacious maritime expedition to disseminate vaccination
throughout the Spanish Empire.
The Royal Philanthropic Vaccine Expedition would become the first global public health initiative.
The goal was to establish regional boards throughout the empire to maintain a supply of vaccine and
oversee its use, train vaccinators, and administer the vaccine at no cost. A Guatemalan physician residing
in Spain, José Flores, who had years of experience inoculating people to prevent smallpox, helped plan
the expedition. He advocated using indigenous languages, working with trusted community leaders, and
treating patients humanely.
(Disponível em: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/08/centuries-after-spreading-smallpox-spanish-led-globalcampaign-to-fight-it-feature/.)

41 - Taking into consideration the headline of the excerpt, it is correct to say that the underlined
word “it” refers to:

Língua
Estrangeira

a) the Spanish.
b) a global campaign.
c) centuries.
d) spreading.
►e) smallpox.
42 - According to the text, it is correct to say that the vaccine against the disease:
a)
b)
►c)
d)
e)

had been tested in seamen before vaccination was disseminated.
appeared to be initially inefficient after Jenner started developing it.
was produced 300 years after the epidemic started.
was first carried out by physicians who lived in America.
was first tried out in cows which had as severe symptoms as human beings did.

43 - According to the text, it is correct to say that Spain’s King Carlos IV expedition had as one of
its goals:
a) to get in touch with physicians in England in case there was a shortage of supplies.
►b) to provide the vaccine without charge for all parts of the Spanish Empire.
c) to form an alliance with physicians all over the world to join the expedition to the New World.
d) to train José Flores on the use of some indigenous languages to maintain a better communication
with the natives.
e) to continue inoculating people every other year in order to prevent new outbreaks.
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O texto a seguir é referência para as questões 44 a 47.
Scientists Are Learning to Read – and Change – Your Nightmares
The scariest dream my now-college-age daughter ever had was the one about the running legs – or, as
they became known in our family, The Running Legs, almost audibly capitalized. She was in kindergarten
at the time the dream started. It amounted to little more than an image of a pair of black tights, filled by an
invisible lower body chasing her.
It was the first thing she mentioned when she got up in the morning and she brought it up again over
breakfast – clearly distressed. We talked about it a bit and I asked her what she thought the legs would
have done if they had caught her.
“Bite me”, she answered.
“With what?” I asked.
Silly or not, childish or not, The Running Legs checked several boxes that would generally qualify it as
a nightmare. It was recalled upon awakening – and may even have been the reason for the awakening. It
caused distress the next day. It involved danger – in the case of nightmares, it’s most commonly some kind
of physical aggression, a serious accident, a disease, or, yes, being chased.
Nightmares may also involve being the person who causes harm to other people. “Humans are social
beings”, says professor Michael Schredl, a sleep researcher at the Central Institute of Mental Health in
Mannheim, Germany, and nightmares may be sign that a bit of the social code that keeps us in line during
the day and is fundamental enough to who we are that it apparently operates even in our sleep. From
the time we emerged as a species we have depended on our acceptance within a group for our very
survival, and violating the rules of that group could mean banishment. “I think those nightmares point to that
importance”, Schredl says.
(Disponível em: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/skinny-house-sale-puzzling-viewers-22490194.)

44 - According to the text, it is correct to say that the person who has been having nightmares is
now:

Língua
Estrangeira

a) a toddler.
b) a child.
c) a preteen.
d) an elderly woman.
►e) a young adult.
45 - The excerpt presents the nightmare:
a) invariably happening early in the morning.
b) almost always bringing up memories from the time she was in kindergarten.
c) usually involving other members of the family.
►d) always having the same content and worrying the girl who had it.
e) rarely clarifying what it was about.
46 - “I think those nightmares point to that importance”, Schredl says. What does the sleep
researcher mean with this sentence?
►a) Human beings are controlled by social principles during the day and also when they are asleep.
b) Human beings don’t bother overcoming society rules even when they’re awake.
c) People who do not remember their nightmares may be banished from their community.
d) People who cause harm tend to have worse and more constant nightmares.
e) Some daily activities encourage the process of falling asleep, prolonging its duration and improving
its quality.

Prova 1
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47 - In the expression taken from the excerpt “…acceptance within a group for our very
survival”, the underlined words can be substituted, respectively, without losing their
meaning by:
a)
b)
►c)
d)
e)

somewhat – fantastically.
near – exceedingly.
inside – truly.
inside – slightly.
near – incredibly.

O texto a seguir é referência para as questões 48 a 50.
‘Skinny house’ for sale is puzzling viewers as they don’t understand how to live in it

(Disponível em: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/skinny-house-sale-puzzling-viewers-22490194.)

48 - According to the headline of the news, it is correct to say that:
a) People who have visited the thin house decided not to purchase it because it is too small.
►b) People who see the unusual house are bewildered because they cannot realise how to live there.
c) Some viewers of the skinny house are enthusiastic about the idea of living in it.
d) The skinny house has had many visitors but some of them discovered it was impossible to live in
such a shabby house.
e) The bizarre house for sale has made some viewers weigh up the pros and cons of living in it.
49 - In the first sentence of the news, the underlined expression refers to the fact that the house:
a) is located in Deerfield.
b) is for sale.
c) is brand new.
►d) has been called by its nickname.
e) has been refurbished recently.
50 - Based on the news, it is correct to say that:
►a) the Pie House is considered popular by the people who live in the neighbourhood.
b) people get the chills when they see the house.
c) Eli Korn is selling the skinny house because it is too small for him.
d) Tik Tok is the name of the real estate agent who is selling the house.
e) two social media users mentioned that the house was worth buying.
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A property which people have dubbed the ‘skinny
house’ is currently for sale in Deerfield, Illinois, and it’s
gone viral due to it’s very interesting architecture.
People have been left scratching their heads after
a video of a ‘skinny house’ went viral on TikTok.
A user named eli.korn posted a video of the unusual
house, which is located in Illinois and is thought to be
‘famous’ among locals.
The property, which is also known as Pie House,
is currently on the market for just under $270,000
(£206,999).
Social media users were puzzled by the bizarre
home due to it’s small size.
Responding to the video, one person said they found the house to be “deeply upsetting”, another
wrote: “That’s not a house, that’s a hallway”.

ESPANHOL
El texto a continuación extraído originalmente de la sección de Opinión del periódico argentino
Página 12 sirve de referencia para las cuestiones 41, 42 y 43.
Yo villera
En medio de la terrible crisis que estamos viviendo necesito hablar de un tema que me hace ruido
hace días en la cabeza. La discriminación de los sectores mas humildes. Como hija de padre paraguayo
y oriunda de un barrio humilde de Lomas De Zamora se muy bien de lo que estoy hablando. Porque el
racismo no solo tiene que ver con el color de la piel, sino también es racismo estigmatizar y criminalizar a la
pobreza, asumiendo, por ejemplo, que los sectores sociales con derechos básicos vulnerados no quieren
trabajar. Pensar que hay “ciudadanxs de primera” y “ciudadanxs de segunda” o creer que el acceso a la
salud no es para todxs por igual.
Discursos de odio, senófobos que se replican sin cesar en un país formado por inmigrantes es
difícil de creer. Vivimos en una sociedad tan hipócrita que inunda las redes con el mensaje de Black Lives
Matter porque es “cool” y después reproducen dichos y discursos de odio como si nada. Me gustaría saber
cual es el “parámetro” de Facebook o Instagram ante estos mensajes. Por que se permiten mensajes
absolutamente violentos, discriminatorios, misóginos y transfobicos, pero censuran ciertas imágenes de
militancia pura.
(Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/284073-yo-villera.)

41 - Para la autora, es una actitud que evidencia el racismo hacia los más pobres:

Língua
Estrangeira

a) no dar voz a que expresen sus necesidades más urgentes.
b) utilizar expresiones como “villero” para referirse a ellos.
c) actuar como si tuvieran la misma asistencia sanitaria que los demás.
d) no asumir que existen al menos dos categorías sociales.
►e) difundir la creencia de que ellos son vagos.
42 - La autora del texto afirma que tiene propiedad para hablar del tema porque:
a)

ha acompañado las discusiones que se han llevado a cabo en Facebook e Instagram sobre el
racismo.
b) el color de su piel termina por determinar la manera cómo le trata la gente.
►c) es hija de inmigrante y no tiene una condición financiera favorable.
d) ha sido víctima de mensajes discriminatorios en las redes sociales.
e) es militante política y estudiosa de las diferentes manifestaciones del prejuicio.
43 - Sobre el uso de las reglas de ortografía y acentuación, la alternativa correcta es:
a) la palabra “medio” debería aparecer acentuada respetando la regla de acentuación de las llanas.
►b) los monosílabos “mas” y “se” deberían estar acentuados siguiendo la regla de los diacríticos.
c) senófobos se escribe con la “s” porque en español ninguna palabra empieza con la “x”.
d) “cual” cumple la función de pronombre interrogativo y, por ello, no se acentúa.
e) transfobicos no lleva tilde porque es una palabra llana terminada en -S.
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El texto a continuación sirve de referencia para las cuestiones 44, 45, 46 y 47.
Se lo quiere quitar: el tatuaje que avergüenza al Rey Juan Carlos
La idea de ver a un miembro de la realeza de España con algún tipo de tatuaje sería algo insólito, pues
la imagen que se quiere dar es de una familia totalmente pulcra y alejada de ese tipo de escándalos, pero
la realidad es que el Rey Juan Carlos tuvo que lidiar con ese escenario por muchos años.
Hay un grabado que el emérito indudablemente podría llenarle de vergüenza al hablar con otras
monarquías europeas, quienes bajo ninguna circunstancia permitirán tal acto de rebeldía en uno de sus
miembros, pero él simplemente no pudo hacer nada para evitarlo.
Sucedió y ya, la tinta quedó imborrable en su piel e incluso lució el diseño con total orgullo en sus
comparecencias en públicos, hasta otorgó una entrevista en la que explicó la razón por la cual se tatuó
el brazo. Así se expresó Juan de Borbón y Battenberg, padre del Jefe de Estado por 40 años, persona
que llevó un diseño de dos dragones asiáticos, una tradición que los navegantes suelen realizar para
homenajear la travesía. Por tal motivo, el marido de Sofía de Grecia prefirió que su padre luciera con
vestimenta formal en todo momento y así se pudiera ocultar de las cámaras.
Queda la interrogante si algún otro miembro de la Casa Real llegó a imitar la acción del abuelo de
Felipe VI y de ser así sería toda una sorpresa para España.
(Disponible en: https://www.minutoe.com/realeza/2020/8/23/se-lo-quiere-quitar-el-tatuaje-que-avergenza-al-rey-juan-carlos-17853.html.)

44 - Los tatuajes en las familias reales europeas:

45 - Sobre el uso de los tiempos y modos verbales:
a)

En el primer y en el último párrafo el uso del condicional (“sería”) introduce otra acción que se
llevó a cabo de manera evidente.
b) El verbo “permitirán” (5ª línea) marca que la prohibición de los tatuajes ya se trata de un hecho
pasado.
c) “Pudo” (5ª línea) es la forma irregular del verbo “poder” conjugado en la primera persona de
singular.
►d) El verbo “haber” aparece registrado en su forma impersonal en el segundo párrafo del texto.
e) El registro de los hechos pasados en el tercer párrafo se hacen con el uso del pretérito perfecto
compuesto.
46 - El titular del texto – “Se lo quiere quitar” – puede ser sustituido por:
►a) El Rey quiere borrar el tatuaje de su padre.
b) Juan Carlos desea ocupar el lugar de su padre.
c) Juan Carlos quiere eliminar la prohibición de los tatuajes en miembros de la monarquía.
d) Juan de Borbón quiere dejar a muestra su tatuaje.
e) El Rey tiene un tatuaje que ya no le gusta y quiere apagarlo.
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a) son más censurados en algunos países que en otros.
b) deben mantenerse tapados en los actos públicos.
c) sirven para marcar las conquistas alcanzadas por los representantes reales.
d) es una tradición más antigua que avergüenza a los actuales monarcas.
►e) rompen con la imagen que tradicionalmente intentan mantener dichas familias.

47- Todas las expresiones sirven para sustituir a “El Rey Juan Carlos” EXCEPTO:
a)
b)
►c)
d)
e)

el marido de Sofía de Grecia.
el emérito.
el abuelo de Felipe VI.
él.
el Jefe de Estado.

El texto a continuación sirve de referencia para las cuestiones 48, 49 y 50.
Gestación subrogada, ¿por qué es tan polémica?
En España, la maternidad subrogada no es legal. Así lo indica la Ley de Técnicas de Reproducción
Humana Asistida, que establece que “el contrato por el que se acuerde la gestación, con o sin precio, a
cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un tercero es nulo de pleno derecho”.
La imagen que la sociedad recibe se limita a los casos de caras conocidas, sin tener en cuenta la
situación de desigualdad y la explotación que la maternidad subrogada provoca en mujeres vulnerables
en todo el mundo. Tanto es así que en Camboya y Tailandia, principales destinos hasta la fecha para
alquilar un vientre, se han visto obligados a ilegalizarlo en las últimas semanas por el elevado número
de casos. Esta práctica, además, vulnera el derecho de los menores gestados por esta vía de conocer a
sus verdaderos progenitores, puesto que en el proceso intervienen hasta seis adultos: pareja contratante,
pareja gestante y pareja donante. Vivimos en una sociedad en la que queremos hijos a la carta, pero,
¿qué pasa si se detecta una anomalía en el desarrollo del feto? En ese caso, la pareja contratante tiene la
potestad para decidir si finaliza o no el embarazo.
(Disponible en: https://www.miarevista.es/salud/articulo/gestacion-subrogada-por-que-es-tan-polemica-171481563169.)

48 - Se entiende por maternidad subrogada:

Língua
Estrangeira

a) la adopción de niños sin la realización de un trámite legal.
►b) la utilización del vientre de una mujer que no es la madre biológica.
c) la renuncia a vivir la experiencia de la maternidad por falta de dinero.
d) la entrega del niño en adopción inmediatamente después de su nacimiento.
e) la compra de niños en países menos desarrollados como Camboya y Tailandia.
49 - Entre los argumentos destacados como polémicos está el de que:
a) solamente los famosos pueden tener acceso a la gestación subrogada.
b) pese a ser una práctica común no hay reglas que la reglamente.
c) son muchos los trámites para que nazca un niño.
►d) se viola el derecho de la criatura de conocer a quien la engendró.
e) existe una dificultad en definir quién responde legalmente por el niño.
50 - En el contexto del artículo, la expresión “a la carta” en negrita y subrayada significa que:
►a) algunos querían poder elegir las características físicas y psíquicas de sus hijos.
b) muchos creen que tener un hijo es cosa rápida.
c) existe un portfolio al cual pueden acceder los que quieran ser padres de niños subrogados.
d) los padres contratantes tienen carta blanca para decidir sobre el futuro del bebé.
e) la sociedad impone un modelo de hijo que debe ser alcanzado por los padres.
Prova 1

28

