LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.
Por que nunca tenho tempo?
Francesc Miralles
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Não importa que planos ____________ para nos organizar melhor. No final do dia sentimos que
nos falta tempo para tudo. Inclusive no início do confinamento, muitos de nós ____________ ter uma
generosa provisão de horas, mas o dia continuava se esvaindo. A que se deve essa escassez endêmica
de horas que acaba custando a vida?
Para aqueles que exercem sua profissão em casa, seja porque o faziam antes ou porque aderiram
ao home office, essa pobreza é explicada na primeira lei de Parkinson. Foi enunciada em 1957 por Cyril
Northcote Parkinson, um historiador naval britânico que ironizava a burocracia. E diz: “O trabalho se
expande até preencher o tempo disponível para sua realização”.
A segunda lei de Parkinson, “As despesas aumentam até cobrir todas as receitas”, também tem
a ver com nossa escassez de tempo. Uma vez que o dinheiro é obtido em troca de horas de trabalho,
viver no limite das nossas possibilidades muitas vezes implica viver no limite da nossa agenda.
A terceira lei diz: “O tempo dedicado a qualquer item da agenda é inversamente proporcional à
sua importância”. Pode chocar no início, mas tem uma explicação. Como afirma a economista Cristina
Benito em seu livro Time mindfulness, “a falta de tempo é na verdade uma falta de prioridades que tem
origem na comodidade, fazendo em primeiro lugar o que é mais fácil para nós”.
Benito destaca que as três leis não se aplicam apenas ao trabalho, mas se estendem à gestão do
tempo livre, em que tendemos a preencher todas as horas disponíveis. Em sua origem ____________
o chamado horror vacui, expressão latina que pode ser traduzida como “horror ao vazio”. E assim
como em determinados períodos da arte, por exemplo, o barroco, em que o artista ____________ a
preencher todo o espaço disponível, fazemos o mesmo hoje com nossa agenda. [...]
(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020/08/17/eps/1597678357_478707.html.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem
no texto.
a) façamos – acreditavam – estando – tenderia.
b) fazemos – acreditava – estava – tendesse.
c) fizemos – acreditamos – estaria – tenderia.
►d) façamos – acreditávamos – estaria – tendia.
e) fazemos – acreditávamos – está – tendesse.
02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Na linha 6, “essa pobreza” se refere a “escassez endêmica de horas”.
Na linha 13, “sua” se refere a “tempo”.
Na linha 14, “que” se refere a “falta de tempo”.
Na linha 17, “sua” se refere a “tendência em preencher todas as horas disponíveis”.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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03 - De acordo com o texto, considere as seguintes afirmativas:

Língua
Portuguesa

1.
2.
3.

O problema com a gestão do tempo apontada no texto decorre do fato de que gastamos
todo o tempo disponível com as atividades mais fáceis.
Durante a escola barroca, os artistas preenchiam todo o tempo que tinham à sua disposição
com o trabalho artístico.
O ser humano tende a fazer um ajuste da atividade ao tempo que tem à disposição ao
invés de ajustar o tempo a cada atividade.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

04 - Considere o seguinte início de um texto retirado do site BBC Brasil:
O ciclista italiano que salvou centenas de judeus do Holocausto
Niamh Lewis (https://www.bbc.com/portuguese/geral-53953886.)

Há 20 anos, a lenda italiana do ciclismo Gino Bartali morria de ataque cardíaco, aos 80. Ele vencera
três vezes o Giro d’Italia e duas vezes a Tour de France – duas das competições mais importantes
do esporte.
Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao
parágrafo inicial do texto.
( ) Mas como isso aconteceu? Como um dos mais famosos atletas da Itália conseguiu essa
façanha?
( ) O Giro teve uma pausa de cinco anos.
( ) E a resposta está no tempo livre – do mesmo tipo de que muitos esportistas puderam
dispor nesses tempos de pandemia por causa da suspensão de competições – que teve
quando as grandes provas do ciclismo foram interrompidas pela Segunda Guerra Mundial.
( ) Foi só após sua morte que veio à tona a informação de que ajudara a salvar as vidas de
mais de 800 pessoas durante a Segunda Guerra.
( ) A Tour, de sete. A interrupção impediu Bartali de ser ainda mais vitorioso no ciclismo em
seu ápice físico – mas permitiu que ele se engajasse em uma arriscada tarefa para salvar
centenas de judeus das garras dos nazistas.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

Prova 2

1 – 4 – 3 – 5 – 2.
3 – 5 – 4 – 1 – 2.
2 – 4 – 3 – 1 – 5.
3 – 1 – 2 – 4 – 5.
2 – 1 – 4 – 5 – 3.
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05 - Considere a seguinte tira do personagem Armandinho:

(Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/.)

O efeito de humor que caracteriza a tirinha acima ocorre no momento em que Armandinho:
a) sugere ao pai que procure ajuda com outras pessoas na mesma situação.
b) tentando se mostrar despreocupado com a situação do pai, fala com otimismo.
c) procurando incentivar o pai, valoriza a capacidade de recuperação dele.
d) dá a entender que o pai terá apoio da família na situação em que se encontra.
►e) querendo tranquilizar o pai, acaba lembrando da gravidade da situação.
06 - Em entrevista à revista Época Negócios (agosto 2020), Cristina Palmaka, presidente da SAP
Brasil, fala sobre gestão em tempos de pandemia. A seguir, são reproduzidas algumas das
questões tratadas. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas
perguntas.
1.
2.
3.

4.

O que é prioritário?
O que você espera
para
depois
da
pandemia?
Como
dirigir
a
equipe numa hora
em que você própria
não deve ter muitas
das respostas?
Como você encoraja
a equipe a embarcar
na ideia?

( ) Talvez tenha três grandes aprendizados para as empresas.
Um é a digitalização de processos, de documentos. A
segunda é a mudança da experiência do consumidor:
você não precisa mais ter interação física para finalizar
grandes contratos, para fazer compras, seja pessoa
física, seja jurídica. O terceiro é na gestão de pessoal. É
o mais impactante. O escritório vai ser um lugar para a
gente ir só eventualmente.
( ) Estamos muito alinhados aos nossos valores e aos
valores da companhia. Um deles é: a coisa mais importante
para nós são as pessoas. De verdade. Uma empresa de
tecnologia não produz nada, não tem um tangível, não faz
coisas, né?
( ) A gente tenta mostrar que é possível, que é viável. Não
dá para a gente fazer esse programa e, quando a pessoa
quiser conversar, dizer que não tem tempo. Eu uso muito
tempo para conversar com as pessoas. Falar com as
pessoas é a coisa mais importante.
( ) Vamos segurar um pouquinho, tomar as decisões, ver
o impacto, ir administrando da maneira mais tranquila
possível, e não ter nenhum remorso se precisar mudar
algum negócio no meio do caminho.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para
baixo.
a) 3 – 4 – 1 – 2.
b) 3 – 2 – 4 – 1.
c) 2 – 4 – 1 – 3.
►d) 2 – 1 – 4 – 3.
e) 4 – 1 – 3 – 2.
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07 - Considere o seguinte texto:

Língua
Portuguesa

A sociabilidade se estrutura assim, em duas categorias: comportamentos que levam à atração de
animais da mesma espécie, ou aqueles que levam ao isolamento de indivíduos.
E, quem diria, tudo indica que o Homo sapiens, a partir das condições __________, evoluiu para
a primeira categoria por meio de um processo de __________, mesmo com lamentáveis exceções
que é melhor não mencionarmos.
Felizmente, a gentileza sobreviveu. Devemos isso ao fato de que a seleção natural favoreceu a
evolução de nossa espécie como seres grupais e __________.
E é claro que, quando nos comparamos com outros primatas, as habilidades de cooperação
e comunicação que nos caracterizam foram – e são – fundamentais para nosso desenvolvimento
cognitivo como espécie. Em outras palavras, elas foram responsáveis por nos fazer pensar, raciocinar,
sentir e nos expressar como fazemos hoje.
(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-53833357. Adaptado.)

Assinale a alternativa correta.
►a) preexistentes – autodomesticação – pró-sociais.
b) pré-existentes – autodomesticação – pró sociais.
c) pré-existentes – auto-domesticação – pró-sociais.
d) pré-existentes – auto-domesticação – prossociais.
e) preexistentes – autodomesticação – prossociais.
08 - Considere o seguinte texto:
Em uma medida que __________ as credenciais verdes da indústria de laticínios, um pequeno
laboratório está produzindo leite real a partir de células sem precisar pisar em uma fazenda. Mas a
agricultura celular __________ a produção tradicional de leite?
A indústria de laticínios que conhecemos hoje é, na minha opinião, ambientalmente insustentável.
A produção de leite sozinha __________com 4% das emissões totais de gases de efeito estufa da
atividade humana – cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano.
No geral, 37% das emissões globais de metano __________ da produção de gado. O metano é
um gás de efeito estufa muito potente – cerca de 25 vezes mais eficaz na captura de radiação do que
o CO2. Os laticínios também __________ uma grande quantidade de recursos, como terra e água.
Isso não pode continuar, especialmente se __________ alimentar outro bilhão de pessoas
neste planeta. Precisamos desenvolver novas tecnologias que __________ nos fornecer os mesmos
produtos dos quais gostamos tanto – leite, queijo, creme e manteiga – mas que sejam menos
poluentes. Esse é o nosso objetivo no TurtleTree Labs.
O que podemos fazer é criar leite cru usando células de mamíferos, cultivando essas células
em nosso laboratório e estimulando-as a produzir leite em biorreatores gigantes. As células grudam
em canudos minúsculos, o fluido é então puxado pelos canudos e o leite sai pela outra extremidade.
(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-53897965.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima.
►a) pode melhorar – pode substituir – contribui – vêm – consomem – quisermos – possam.
b) melhora – substituiria – contribuiu – vêm – consomem – queremos – possam.
c) poderia melhorar – substitui – contribuirá – viriam – consumiriam – quiséssemos – podem.
d) melhoraria – pode substituir – contribuiu – vieram – consomem – queremos – poderiam.
e) melhora – substituiria – contribuiria – vem – consumiriam – quisermos – pudessem.
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O texto a seguir é referência para as questões 09 e 10.
Quando se pensa na mais famosa escola de design, arquitetura e artes do século 20, a Bauhaus,
aquela que deu 1 forma o papel de protagonista máximo – “forma é função”, professava o mote que
se tornou histórico –, logo vêm 2 mente nomes como os de Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Paul
Klee, László Moholy-Nagy, Mies van der Rohe e Marcel Breuer. É bem mais fácil lembrar desses notáveis
homens da Bauhaus __________ das artistas mulheres da Bauhaus, as igualmente notáveis Gunta Stölzl,
Lilly Reich, Anni ALbers, Marianne Brandt e Alma Siedhoff-Buscher.
Criada em Weimar, na Alemanha pré-hitlerista, pelo arquiteto Wlater Gropius, a Bauhaus se tornou um
símbolo do ensino e da pesquisa de arquitetura e design da Era Moderna. Foi também uma das primeiras
escolas do mundo a aceitar pessoas do sexo feminino, __________ rapidamente se tornaram maioria na
instituição. Elas vinham atraídas pela possibilidade de estar num espaço __________ não havia “diferença
entre o sexo belo e o sexo forte”, de acordo com Gropius. Mas, apesar do ambiente vanguardista e da
própria “promessa” de seu fundador, a escola não escapou do machismo acadêmico e artístico vigente.
Depois de completar o primeiro ano, comum para ambos os sexos, as mulheres se viam impossibilitadas
de se matricular em diversos cursos. Eram encaminhadas 3 oficinas de tecelagem, encadernação ou
cerâmica, artes consideradas menores. A seleção as discriminava pela infame razão __________ não
seriam capazes de “lidar com problemas que envolvessem mais de duas dimensões”. A regra arbitrária
e absurda precisou ser driblada para que elas tivessem acesso 4 nichos protegidos das disciplinas
ligadas 5 arquitetura e ao design.
(Disponível em: https://glamurama.uol.com.br/poder-entrega-quem-foram-as-mulheres-que-brilharam-na-mais-famosa-e-machistaescola-de-design-arquitetura-e-artes-a-bauhaus/.)

09 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as caixas numeradas acima, na ordem em
que aparecem no texto.
a) a – à – as – à – à.
b) à – a – as – à – a.
c) a – à – às – a – a.
d) a – a – as – à – à.
►e) à – à – às – a – à.
10 - Assinale a alternativa preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no
texto.
a) que – em que – que – a qual.
b) que – cujas – a qual – que.
c) do que – onde –que – a qual.
►d) do que – que – em que – de que.
e) que – cujas – o qual – em que.
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11 - Considere a seguinte publicidade:

Língua
Portuguesa
Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O texto faz uso de linguagem coloquial quando adota o pronome de tratamento “você”.
O espaço entre a primeira frase e a segunda equivale ao uso de reticências.
O anúncio admite que podem ser feitos bons negócios mesmo sem propaganda.
O verbo “fechar” tem um único sentido ao longo de todo o texto.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
12 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.
►a) Eles identificaram que jeans novos soltam mais fibras que os demais – entre os velhos e os
seminovos, não houve muita diferença –, mas o que mais chama a atenção é a quantidade: em
uma única lavagem, essas peças de roupa podem soltar até 56 mil fibras.
b) Eles identificaram que jeans novos soltam mais fibras que os demais entre os velhos e os
seminovos – não houve muita diferença –, mas, o que mais chama a atenção, é a quantidade em
uma única lavagem, essas peças de roupa podem soltar até 56 mil fibras.
c) Eles identificaram que jeans novos soltam mais fibras que os demais, entre os velhos e os
seminovos não houve muita diferença mas o que mais chama a atenção é: a quantidade, em
uma única lavagem, essas peças de roupa podem soltar até 56 mil fibras.
d) Eles identificaram que: jeans novos soltam mais fibras, que os demais – entre os velhos e os
seminovos, não houve muita diferença, mas o que mais chama a atenção é a quantidade – em
uma única lavagem, essas peças de roupa podem soltar até 56 mil fibras.
e) Eles identificaram que jeans novos soltam mais fibras que os demais (entre os velhos e os
seminovos, não houve muita diferença) mas, o que mais chama a atenção é a quantidade em
uma única lavagem, essas peças de roupa, podem soltar até 56 mil fibras.
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13 - Considere o seguinte trecho:
Até 2040, o volume de plásticos no mundo pode dobrar e o que é jogado anualmente no mar
deve chegar a 29 milhões de toneladas. Como resultado, a quantidade de plástico presente nos
oceanos quadruplicará, atingindo mais de 600 milhões de toneladas daqui a 20 anos.
Só com reciclagem, ainda que fosse possível atingir taxas altíssimas nesse intervalo de tempo,
não será possível reverter a previsão de que em 2050 haverá mais plástico que peixe no mar.
É o que aponta o estudo “Breaking the Plastic Wave”. Realizada por organizações como a Pew
Charitable Trusts, a Systemiq, a Fundação Ellen MacArthur, a Commom Seas e as universidades
de Oxford e Leeds, a pesquisa constrói cenários com ações combinadas e simula os impactos
respectivos.
(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/maragama/2020/09/relacao-com-o-plastico-tem-de-mudarradicalmente.shtml.)

O segmento “ainda que fosse possível atingir taxas altíssimas nesse intervalo de tempo”
estabelece com as demais orações uma relação de:
a)
b)
►c)
d)
e)

temporalidade.
causalidade.
concessividade.
proporcionalidade.
adversatividade.

14 - Considere o seguinte texto:
Poetas de Cademia – Patativa do Assaré
[...]
Poeta niversitaro,
Poeta de cademia,
De rico vocabularo
Cheio de mitologia,
Tarvez este meu livrinho
Não vá recebê carinho,
Nem lugio e nem istima,
Mas garanto sê fié
E não istruí papé
Com poesia sem rima.
Cheio de rima e sentindo
Quero iscrevê meu volume,
Pra não ficá parecido
Com a fulô sem perfume;
A poesia sem rima,
Bastante me disanima
E alegria não me dá;
Não tem sabô a leitura,
Parece uma noite iscura
Sem istrela e sem luá.
[...]
Com base na poesia acima, assinale a alternativa correta.
a) Nas palavras “niversitaro”, “cademia”, “lugio” há o apagamento da semivogal nos ditongos.
b) Em “istruí”, “iscura” e “istrela”, há a substituição do “e” pelo “i” no início de todas as palavras.
c) Nos substantivos “sabô, “fié”, “fulô” e “papé”, o acento serve para marcar a apócope do fonema “l”.
d) Em “tarvez” e “pra” ocorre o rotacismo, dada a substituição de um fonema por outro.
►e) Nas formas verbais infinitivas “ficá”, “recebê” e “iscrevê” ocorre o apagamento da letra “r”.
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15 - Considere as seguintes charges:

Língua
Portuguesa
(https://tribunadoceara.com.br/blogs/socializando/artigos/quecongresso-e-esse/.)

(https://correta.files.wordpress.com/2011/07/charge.jpg.)

Com base nos textos, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

O recurso da intertextualidade utilizado pelos autores enaltece a atuação espetacular do
Congresso Nacional.
As tendas utilizadas pelos autores em cada charge estão cobrindo a mesma casa do
Congresso Nacional.
A agitação dos parlamentares no Congresso Nacional vem representada nas duas charges.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
►b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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FÍSICA
A tabela “Formulário e Constantes” de Física consta na página 14.

1.
2.

3.

4.

A velocidade de propagação da luz no vácuo é constante, independentemente do estado
de movimento da fonte emissora e do observador.
A distância entre dois pontos fixos no espaço, medida por um observador que se move
a uma velocidade próxima da velocidade da luz entre esses dois pontos, será maior que
aquela medida por um observador localizado no referencial de repouso desses mesmos
pontos.
Sabendo-se que dois eventos ocorrem em posições diferentes em um intervalo de tempo
ΔT em um referencial em repouso, para um observador movendo-se com velocidade 0,5 c,
em que c é a velocidade da luz no vácuo, o intervalo de tempo medido entre esses dois
eventos será maior que ΔT.
Somente uma partícula sem massa pode se mover com velocidade igual à velocidade da
luz.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
17 - Uma pedra é largada do repouso do alto de um penhasco de altura H em relação ao solo. Para
percorrer ¾ H, a pedra leva um tempo T. Para percorrer o último trecho, isto é, ¼ H, ela leva
um tempo t. Desprezando a força de resistência do ar e considerando g = 10 m/s², assinale a
alternativa correta para a razão t/T.
a)

4
+1 .
3

►b)

4
−1 .
3

c)

7
−1 .
6

d)

7
+1 .
6

e)

3

.
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16 - Em 1905, Albert Einstein publicou quatro trabalhos que contribuíram significativamente para a
fundamentação da física moderna. Em um desses trabalhos, que trata da teoria da relatividade
especial, ele analisa o movimento de corpos que se movem com velocidades próximas à
velocidade da luz. A respeito dessa teoria, considere as seguintes afirmativas:

18 - Uma pequena lua do planeta Júpiter possui órbita circular, tem forma esférica e apresenta
sempre a mesma face voltada para Júpiter. Denominando por ωO a velocidade angular orbital
e por ωR a velocidade angular de rotação desse satélite, é correto afirmar que:

Física

a)

ωR > ωO .

b)

ωR < ωO .

►c)

ωR = ωO .

d)

ωR = 0 .

e)

ωR = 2ωO .

19 - Um objeto de massa m está suspenso por um fio inelástico de
massa desprezível e comprimento L, conforme a figura ao lado. O
objeto percorre um círculo com velocidade tangencial constante de
módulo v. Considerando que θ é o ângulo entre L e a linha vertical
pontilhada e que g é a aceleração da gravidade no local, assinale
a alternativa que apresenta a expressão correta para o período de
revolução desse objeto.

2π

L
senθ .
g

►b) 2π

L
cosθ .
g

c)

2π

L
senθ .
g

d)

2π

L
cosθ .
g

e)

2π

L cosθ .senθ .
g

a)

20 - Um trem está se movendo com velocidade constante de 72 km/h quando uma falha técnica
faz soltar o último vagão. Após se soltar, o vagão percorre uma distância de 200 m até parar
completamente. Considerando que o trecho percorrido pelo vagão, do momento em que ele se
soltou até a parada, é uma superfície horizontal e que a aceleração da gravidade é 10 m/s2, o
valor do coeficiente de atrito estático entre os trilhos e as rodas do vagão será:
►a) 0,10.
b) 0,20.
c) 0,30.
d) 0,40.
e) 0,50.

Prova 2
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a) 5,0 mm.
b) 0,5 cm.
c) 5,0 cm.
►d) 0,5 m.
e) 5,0 m.
22 - Um astronauta a bordo da estação espacial internacional faz a seguinte experiência: ele deixa
flutuando uma gotícula de óleo, com massa igual a 2,0 g e carga elétrica igual a 8,0 x 10-19 C,
em uma região em que é possível gerar um campo elétrico uniforme de módulo E. Ao gerar o
campo elétrico, a gotícula de óleo parte do repouso e se movimenta em linha reta, percorrendo
uma distância de 40 cm durante 4,0 s. Considerando os dados apresentados e sabendo que
a única força que atua sobre a gotícula é a força elétrica, o módulo do campo elétrico gerado
será de:
a)
b)
►c)
d)
e)

1,25 x 1012 N/C.
1,25 x 1013 N/C.
1,25 x 1014 N/C.
1,25 x 1016 N/C.
1,25 x 1019 N/C.

23 - Considere as seguintes afirmativas relacionadas às propriedades do potencial elétrico:
1.
2.
3.
4.

Quando se abandonam cargas elétricas positivas, inicialmente em repouso, num campo
elétrico uniforme e sujeitas unicamente à força elétrica, elas vão se deslocar para pontos
de menor potencial.
O potencial elétrico é uma grandeza vetorial.
Em todo movimento espontâneo de cargas elétricas localizadas em num campo elétrico
uniforme, a energia potencial elétrica aumenta.
Quando uma carga executa trajetória ao longo de uma linha de força no seu sentido, o
potencial elétrico ao longo dessa trajetória diminui.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
24 - Em um experimento, colocou-se uma esfera metálica oca de densidade d em um recipiente
contendo um líquido de densidade ρ. A esfera possui raio externo x e raio interno y.
Considerando que a esfera fica boiando com 50% do seu diâmetro submerso nesse líquido e
que a razão das densidades ρ/d = 0,542, assinale a alternativa correta para a relação entre os
raios dessa esfera.
a) y = 0,77 x.
b) x = 1,15 y.
c) y = 0,5 x.
►d) y = 0,9 x.
e) x = 1,3 y.
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21 - Uma partícula de carga -8,0 x 10-19 C e energia cinética igual a 2,25 eV penetra perpendicularmente
em uma região onde há um campo magnético uniforme de módulo igual a 3,0 x 10-5 T, passando
a descrever uma circunferência de raio R. Considerando que a massa dessa partícula é de
2,0 x 10-30 kg e que 1,0 eV é igual 1,6 x 10-19 J, o valor do raio da circunferência descrito pela
partícula será de:

25 - Um sistema de aquecimento possui uma resistência elétrica que fornece água quente que
escoa por uma tubulação à vazão de 3,0 litros por minuto. Em determinado dia, a água, que
tinha temperatura de 20 ºC antes de passar pela resistência, atingiu 60 ºC após passar por
ela. Sabendo que pela resistência passa uma corrente elétrica igual a 10 A, que a densidade
da água é de 1,0 g/cm3 e que seu calor específico é 4,2 x 103 J/kg ºC, o valor da resistência
elétrica é:

Física

a) 5,04 Ω.
b) 11,9 Ω.
c) 68,5 Ω.
d) 80,0 Ω.
►e) 84,0 Ω.
26 - Um determinado gás ideal ocupa inicialmente um volume de 16 litros e está sob uma pressão
de 8 atm. O seu volume diminui para 4 litros quando a pressão aumenta para 64 atm em um
processo adiabático. Considerando que o calor específico a pressão constante desse gás é de
1,2 cal/g ºC, o valor do calor específico a volume constante desse gás será de:
a) 0,4 cal/g ºC.
►b) 0,8 cal/g ºC.
c) 1,4 cal/g ºC.
d) 1,8 cal/g ºC.
e) 2,0 cal/g ºC.
27 - A respeito dos fenômenos da reflexão e da refração da luz, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Devido ao fenômeno da reflexão, quando vemos a borda inferior do Sol junto à linha do
horizonte ao entardecer, ele já está, na realidade, completamente abaixo dessa linha.
Se por algum motivo o Sol deixasse de emitir luz visível, nessa eterna noite nós somente
poderíamos ver as estrelas e os planetas.
Em um final de tarde, com a atmosfera empoeirada, vemos que o Sol e o céu ficam
vermelhos, porque o comprimento de luz vermelha é o que sofre maior difusão.
Uma das condições para que haja a reflexão interna total é que os raios luminosos devem
se propagar do meio mais refringente para o menos refringente.

Assinale a alternativa correta.
►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 2 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.
28 - Entre os vários defeitos que podem acometer o olho humano, um deles ocorre em razão do
encurtamento do olho na direção do eixo óptico, fazendo com que as imagens se formem após
a retina. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse defeito.
a)
b)
►c)
d)
e)

Prova 2

Presbiopia.
Astigmatismo.
Hipermetropia.
Estrabismo.
Miopia.
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►a) Cada ponto executa movimento harmônico simples de mesma frequência.
b) Numa onda desse tipo, há transporte de energia.
c) Nenhum ponto fica em repouso.
d) Pontos intermediários entre nós e ventres vibram em movimento harmônico simples de mesma
amplitude.
e) A distância entre nós consecutivos é igual ao comprimento de onda das ondas progressivas.
30 - Nas alternativas abaixo, as unidades de algumas grandezas físicas estão expressas em termos
das unidades das grandezas fundamentais carga elétrica, massa, tempo e comprimento. A
unidade de capacitância eletrostática nessas unidades fundamentais é:
a)

C 2 . s2 .
kg . m3

b)

kg . m .
C . s2

c)

C 2. s2 .
kg 2 . m 2

d)

kg . m 2 .
C 2. s2

2
2
►e) C . s 2 .

kg . m
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29 - Duas ondas progressivas que se propagam em sentidos opostos ao longo de uma corda possuem
a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda e a mesma amplitude. A superposição
dessas duas ondas dá origem a uma onda estacionária. A respeito das propriedades de uma
onda estacionária, é correto afirmar:

FORMULÁRIO E CONSTANTES (FÍSICA)

Fg = G

=
v v0 + at

U g = −G

v 2 = v02 + 2a∆x

Ec =

Física

x = x0 + v0t + 12 at 2

2

r

mv 2


 ∆v
am =
∆t

v = ωr

r2



Fel = qE

Mm

E p = mgh

q1q2

Fel = k

r2


 ∆x
vm =
∆t

T = Fd cos θ

P

P=

v=λf

n=

c
v

n1senθ1 = n2 senθ 2

mg

sen(a=
± b) sena cos b ± senb cos a

F
A

Req = R1 + R2 + ...

=
x x0 + vt

ω=

2π
T

F1 F2
=
A1 A2

1
1
1
= +
+ ...
Req R1 R2



F = ma

C=

Q
∆T

V = Ri

C = mc

L=

Q
m

I =F ∆t =∆p

p = mv

Fc =
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1

Mm

mv 2
R

R =−
1

=
P

T2 Q1 − Q2
=
T1
Q1

∆E
= Fv
∆t

P= Vi=

f = f0

V2
= Ri 2
R

( vs ± vo )

( vs  v f )

Fmag = qvBsenθ
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HISTÓRIA
31 - A brisa mediterrânea lembra a avenida à beira-mar do seu esplendor milenar como farol do
saber. No mesmo passeio marítimo, a nova biblioteca de Alexandria, inaugurada em 2002
graças a uma campanha da Unesco, fez reviver o passado da cidade egípcia.
(Disponível em: www.brasil.elpais.com. Acesso: em 01 de setembro de 2020. Adaptado.)

O texto evoca elementos do passado que caracterizaram Alexandria como centro do:

32 - Clístenes tomou uma série de medidas no que tange à reorganização política do território. A
fim de impedir que a tirania se instalasse, ele dividiu a Ática em dez tribos de acordo com sua
área de residência.
(DAMBRÓS, B. R. A reorganização territorial Ática sob Clístenes. Revista Hélade, Rio de Janeiro: UFF, a. 3, v. 3, p. 96-106,
2017. Adaptado.)

A reorganização territorial promovida por Clístenes (565 a.C. - 492 a.C.) proporcionou aos
cidadãos atenienses:
a) homogeneidade institucional, descentralizando a pólis.
►b) participação direta, conforme cada região demográfica.
c) estabilidade jurídica, fortalecendo cargos vitalícios.
d) identidade coletiva, a partir de crenças mítico-religiosas.
e) florescimento cultural, em função do dinamismo econômico.
33 - Bizâncio, inicialmente sede das regiões orientais de Roma, foi transformada em Constantinopla
e passou a ser capital do Império que, no Ocidente, era assediado pelas invasões bárbaras. Em
1453, foi conquistada pelos turcos otomanos.
(GIBBON, Edward. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. Adaptado.)

Interpretada no Ocidente como “queda”, a conquista mencionada no texto estimulou:
►a) as navegações portuguesas em busca de uma rota alternativa para o Oriente.
b) a ascensão e o domínio das repúblicas marítimas italianas sobre o Mediterrâneo.
c) os movimentos reformistas como resposta ao enfraquecimento da Igreja Católica.
d) o renascimento cultural para recuperar os valores da civilização greco-romana.
e) a união das monarquias europeias para deter a expansão territorial turca.
34 - “Treze de maio, primeiro de abril. Nessa história negro não caiu. E viva Zumbi!”. Entoado
por mulheres vestidas de branco, tocando seus tambores, o verso marca a lavagem anual da
escadaria Dom Orione, no Bexiga, em São Paulo, todo dia 13 de maio.
(Disponível em: www.uol.com.br. Acesso em: 01 de setembro de 2020. Adaptado.)

O evento descrito no texto demonstra a atuação de um movimento social que visa:
►a) salientar a insuficiência da Lei Áurea como mecanismo de inclusão social.
b) denunciar o trabalho escravo como imanente na sociedade brasileira.
c) reivindicar a democracia racial como dispositivo de reparação histórica.
d) defender a desobediência civil como estratégia de conduta política.
e) incorporar a data cívica como expressão da cultura afrodescendente.
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a) abastecimento agrícola do Império Romano.
b) crescimento econômico petrolífero em Suez.
c) adensamento geopolítico no mar Vermelho.
►d) helenismo no período dinástico dos Ptolomeus.
e) cristianismo ao longo do vale do rio Nilo.

35 - A fim de compreender a disciplina e a ordem da cidade pós-medieval, é preciso que se penetre
mais a fundo na desintegração da síntese medieval. E neste passo, talvez seja preciso que se
dê maior peso a um acaso superpoderoso: a devastação causada pela Peste Negra.
(MUMFORD, Lewis. A cultura das cidades. Belo Horizonte: Itatiaia, 1961. Adaptado.)

No texto, a pandemia desencadeada durante o século XIV (1341 - 1400 d.C.) é mobilizada como
um dos fatores explicativos para:
a) a similaridade entre localismos políticos.
b) o intercâmbio entre sistemas econômicos.
c) o contraste entre orientações religiosas.
d) a oposição entre padrões urbanísticos.
►e) a transição entre períodos históricos.

História

36 - Desde que veio a público, em setembro de 1974, e ao longo de sua execução, o II Plano
Nacional de Desenvolvimento (II PND) foi objeto de acaloradas polêmicas. Sua proposta central
de imprimir novo rumo ao desenvolvimento brasileiro representava uma guinada de vulto no
modelo anterior.
(FONSECA, P. C. O Estado e suas razões: O II PND. Rev. Econ. Polít., vol. 28, n. 1, 2008, p. 28. Adaptado.)

Em relação ao II PND, as acaloradas polêmicas mencionadas no texto foram motivadas pela
orientação em priorizar:
a)
b)
►c)
d)
e)

o ajuste econômico mediante redefinição do pacto federativo.
o abastecimento energético mediante liberação das importações.
a execução de megaprojetos mediante forte liderança estatal.
o combate à inflação mediante contenção dos gastos públicos.
a produção de bens de consumo duráveis mediante estímulo fiscal.

37 - “Hoje, orgulhosamente proclamamos para todos ouvirem: a Doutrina Monroe está viva e bem”,
declarou o conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, na Flórida.
(Disponível em: www.oglobo.globo.com. Acesso em: 01 de setembro de 2020. Adaptado.)

Proferida em 2019, a declaração noticiada no texto atualiza uma orientação diplomática em
relação à América Latina como resposta:
a)
b)
►c)
d)
e)

ao disseminado avanço ideológico do comunismo.
ao renovado interesse imperialista da Europa.
à crescente presença econômica da China.
à robusta expansão tecnológica da indústria estadunidense.
à necessária proteção militar dos regimes democráticos.

38 - A Confederação do Equador (1824) não foi uma aventura republicana, de intenções separatistas.
Ela resultou de radicalizações contingentes, da recusa obstinada de alguns setores da
sociedade nordestina em compactuar com um modelo centralista e autoritário que, a seu ver,
os manteria na rota da decadência econômica.
(Disponível em: www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br. Acesso em: 01 de setembro de 2020. Adaptado.)

O episódio descrito no texto teve como antecedente imediato a:
a) interrupção do comércio escravista estabelecido com Portugal.
►b) dissolução da Assembleia Constituinte por parte de D. Pedro I.
c) decretação de novos tributos sobre o comércio do açúcar.
d) subordinação do Estado brasileiro às Cortes Portuguesas.
e) interferência inglesa na condução do processo de independência.

Prova 2
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39 - Aires estudava os dois rapazes e suas opiniões. Talvez estas não passassem de uma erupção
de pele da idade. Paulo se declarou capaz de derrubar a monarquia com dez homens, e
Pedro de extirpar o gérmen republicano com um decreto. Mas Aires, sem mais decreto que
uma caçarola, nem mais homens que o seu cozinheiro, envolveu os dois no mesmo salmão
delicioso.
(ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguiar, 1986. p. 1002. Adaptado.)

Pela voz do Conselheiro Aires, Machado de Assis registrou um ponto de vista irônico sobre a
mudança política ocorrida em 1889 no Brasil. Esse ponto de vista se expressa em:

40 - A letra grega sigma ocupou lugar de destaque no movimento, juntamente com a saudação do
braço direito levantado e acompanhado da palavra anauê. As palavras Deus, Pátria e Família
compunham o lema dos seguidores de Plínio Salgado.
(FAGUNDES, Pedro Ernesto. Morte e memória: a necrofilia política da Ação Integralista Brasileira. Varia hist. v. 28, n. 48,
p. 889-909, 2012. Adaptado.)

Na década de 1930, as cerimônias políticas da Ação Integralista Brasileira foram marcadas
pela adoção:
a) da liturgia tradicional católica.
b) da celebração ancestral indígena.
c) da estrutura organizacional fordista.
►d) do modelo ritual fascista.
e) do legado cultural helenístico.
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a) ideologias conflituosas que dialogam em paz.
b) religiões concorrentes que repartem o alimento.
c) abolicionista convicto que interage com escravocratas.
d) elite bacharelesca que almeja o cosmopolitismo.
►e) regimes antagônicos que compartilham a mesa.

QUÍMICA
41 - A calcopirita (CuFeS2) é o mineral de cobre, na forma de sulfeto, mais abundante na natureza.
O cobre desse minério pode ser obtido por lixiviação com solução ácida de Fe2(SO4)3 (sulfato
férrico), como indicado na reação abaixo:
CuFeS2 + 2 Fe2(SO4)3

→

CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 S0

(Equação 1)

Porém a fórmula da calcopirita é melhor representada como Cu2S.Fe2S3, pois, desse modo, são
explicitados os estados de oxidação do Cu(I) e Fe(III). Consequentemente, a equação acima
pode ser representada por:
a Cu2S.Fe2S3 + b Fe2(SO4)3

→

d CuSO4 + g FeSO4 + k S0

(Equação 2)

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os valores dos coeficientes
estequiométricos a, b, d, g, k da equação 2 balanceada.
a) 2, 4, 2, 5 e 2.
►b) 1, 4, 2, 10 e 4.
c) 1, 2, 1, 5 e 2.
d) 2, 4, 1, 5 e 4.
e) 1, 2, 1, 10 e 2.

Química

42 - O envelhecimento de bebidas alcoólicas em barris de madeira extrai, desses barris, substâncias
que geram produtos responsáveis pelo sabor, cor e odor característicos. A figura abaixo mostra
que a extração do álcool coniferílico possibilita a formação de alguns derivados durante o
processo de envelhecimento, como a vanilina, responsável pelo odor e sabor de baunilha.

Em relação ao processo apresentado, assinale a alternativa que classifica corretamente a
transformação de álcool coniferílico para coniferaldeído e de vanilina para ácido vanílico,
respectivamente.
a) Redução e Redução.
b) Redução e Hidrólise.
c) Oxidação e Hidrólise.
►d) Oxidação e Oxidação.
e) Hidrólise e Oxidação.

Prova 2

18

VESTIBULAR 2021

Química

43 - O triptofano é precursor em uma via biossintética de substâncias biologicamente importantes,
como serotonina (neurotransmissor), melatonina (hormônio) e ácido 5-hidroxi-indolacético
(hormônio). O esquema reacional abaixo ilustra essas transformações:

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O 5-hidroxitriptofano possui apenas uma hidroxila alcoólica.
A serotonina contém apenas um grupamento amina.
A melatonina apresenta apenas um grupamento amida.
O triptofano possui apenas um grupamento carboxila.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

44 - Os heteropoliácidos (HPA) são compostos iônicos de óxidos metálicos de fórmula geral
Hp[MmOy] ou Hq[XxMmOy], nos quais M é comumente V, Mo ou W, e X é normalmente Si, B, P
ou As. Devido à excepcional acidez e solubilidade em diversos solventes, esses compostos
são utilizados como catalisadores em substituição aos ácidos minerais. O HPW (H3PW12O40)
é o HPA mais utilizado, sendo obtido pela reação de um óxido de tungstênio com fosfato
monoácido de sódio, em meio aquoso fortemente ácido.
O estado de oxidação (Nox) do tungstênio no HPW é:
a) +7.
►b) +6.
c) +5.
d) +4.
e) +3.
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45 - As células de combustível são dispositivos que geram energia elétrica a partir da reação de
oxigênio (O2) e hidrogênio (H2) gasosos. Enquanto o primeiro provém do ar, o último pode ser
obtido da “reforma catalítica” de hidrocarbonetos, como indicado na reação abaixo.
CH4(g) + H2O(v)

→

CO(g) + 3 H2(g)

As células de combustível do tipo carbonato fundido (MCFC) funcionam com o H2 e o CO,
obtidos no processo supracitado, segundo as seguintes semirreações:
Ânodo:

H2 + CO3-2

		

CO + CO3-2

Cátodo:

2 CO2 + O2 + 4e-

→

CO2 + H2O + 2e-

→

2 CO2 + 2e→

2 CO3-2

A quantidade de CO2 (em mol) resultante do consumo de 2 mols de CH4 pela célula de
combustível é:
a) 5.
b) 4.
c) 3.
►d) 2.
e) 1.

Química

46 - A ureia (H2NCONH2) é um composto bastante utilizado como fertilizante e suplemento
alimentar de animais, devido ao seu alto conteúdo de nitrogênio em massa. Essa substância é
industrialmente obtida pela reação de amônia líquida (NH3) e gás carbônico (CO2), via carbamato
de amônio fundido (H2NCOONH4), de acordo com as seguintes reações:
2 NH3 + CO2
H2NCOONH4

→
→

H2NCOONH4

(Rápida)

H2NCONH2 + H2O

(Lenta)

Em relação à cinética da reação apresentada, a expressão correta da velocidade da reação é:
a) v = k.[NH3]2.[CO2].
b) v = k.[pNH3]2.[pCO2].
c) v = k.[pH2NCOONH4].
d) v = k.[NH3]2.[pCO2].
►e) v = k.[H2NCOONH4].
47 - O cloro gasoso é obtido, em escala industrial, principalmente pela eletrólise de uma solução
concentrada de cloreto de sódio (salmoura). Nesse processo, a salmoura circula em uma
célula com duas câmaras separadas por uma membrana. O cloro evolui do ânodo enquanto
o NaOH é formado no cátodo e comercializado como subproduto. As reações abaixo ilustram
esquematicamente o processo.
2 Cl–

→

Cl2 + 2 e–

2 H2O + 2 e–

→

(Reação anódica)

H2 + 2 OH–

(Reação catódica)

Em relação ao processo descrito, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume
(V) de Cl2 que é obtido pela eletrólise de salmoura com uma corrente (i) pelo tempo (t), à
temperatura (T) sob pressão (P), considerando o Cl2 como gás ideal.
►a) V = i.t.R.T / 2.P.F.
b) V = i.t.R.T / P.F.
c) V = i.t.R.T / 4.P.F.
d) V = 2.i.t.R.T / P.F.
e) V = 4.i.t.R.T / P.F.
Prova 2
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48 - O ácido nítrico (HNO3), um importante insumo na indústria de explosivos e metalurgia, é obtido
pelo processo Ostwald, esquematizado pelas seguintes reações:
4 NH3(g) + 5 O2(g)
2 NO(g) + O2(g)
3 NO2(g) + H2O(l)

→
→
→

4 NO(g) + 6 H2O(v)		

(Reação I)

2 NO2(g)				(Reação II)
2 HNO3(aq.) + NO(g)		

(Reação III)

Aumentando-se a pressão, haverá deslocamento do equilíbrio em favor da reação direta em:
a) I apenas.
b) II apenas.
c) I e III apenas.
►d) II e III apenas.
e) I, II e III.
49 - A relação matemática entre a constante de equilíbrio referente à pressão (Kp) e a constante
de equilíbrio relacionada à concentração (Kc) pode ser deduzida das expressões dessas
constantes e da equação de Clapeyron (PV = nRT). Dessa dedução, tem-se que:

em que R é a constante dos gases, T é a temperatura em Kelvin e Δn é a diferença entre o
número de mols dos produtos e o número de mols dos reagentes.
Assinale a alternativa que apresenta a equação de oxidação da amônia em que Kp = Kc.
a) 4 NH3
b) 4 NH3
c) 4 NH3
d) 4 NH3
►e) 2 NH3

+
+
+
+
+

7 O2
7 O2
5 O2
3 O2
2 O2

→
→
→
→
→

4 NO2 + 6 H2O.
2 N2O4 + 6 H2O.
4 NO + 6 H2O.
2 N2 + 6 H2O.
N2O + 3 H2O.

50 - Uma mistura de ácidos graxos contendo ácido esteárico e ácido oleico foi levada a reagir com
ácido bromídrico visando quantificar a mistura. No experimento, 2,00 g da mistura consumiram
5 mmols de HBr.
Dados: Ácido esteárico: fórmula molecular: C18H36O2
massa molar (aproximada): 284 g/mol.
Ácido oleico: fórmula molecular: C18H34O2
massa molar (aproximada): 282 g/mol.
Massas atômicas (aproximadas) (g/mol): H = 1,0; Br = 80,0.

Assinale a alternativa cujo valor mais se aproxima da massa (em gramas) de ácido esteárico
presente na amostra analisada.
a) 0,3.
►b) 0,6.
c) 1,0.
d) 1,4.
e) 1,9.
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Kp = Kc. (RT)Δn

51 - A molhabilidade é a capacidade de um líquido interagir com uma superfície sólida. Essa
capacidade depende das forças intermoleculares do líquido (coesivas) e da interação entre
as moléculas do líquido e do sólido (aderência). A molhabilidade pode ser obtida pela medida
do chamado ângulo de contato (θ) entre uma gota do líquido e a superfície do sólido, como
ilustrado na figura abaixo. Em resumo, pode-se afirmar que quanto menor o ângulo de contato,
maior a interação entre as moléculas do líquido e do sólido e, consequentemente, maior a
molhabilidade.
Considere o experimento, mostrado na figura, sendo realizado com gotas de acetona
(CH3COCH3), n-hexano (C6H14) e água (H2O), colocadas sobre uma placa de vidro (não
necessariamente nessa ordem).
Obs.: Considere o vidro como uma mistura de silicatos (SiO4-4) de metais alcalinos, alcalinos terrosos e zinco.

Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente,
os líquidos I, II e III da figura.

Química

a)
b)
►c)
d)
e)

Acetona, água e hexano.
Água, hexano e acetona.
Hexano, acetona e água.
Acetona, hexano e água.
Hexano, água e acetona.

52 - Com o objetivo de utilizar um determinado ácido carboxílico na operação de beneficiamento de
minério, um químico obteve os seguintes resultados:
pH

[ RCOOH ] mol/L

[ RCOO- ] mol/L

4

3 x 10-7

6 x 10-8

8

5 x 10-8

1 x 10-4

Em relação aos resultados obtidos, o valor da constante de ionização (Ka) do ácido carboxílico
testado é:
►a) 2 x 10-5.
b) 1,2 x 10-8.
c) 2 x 10-19.
d) 6 x 10-12.
e) 5 x 10-6.
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53 - O ácido adípico (ácido hexanodioico) é utilizado na preparação de poliamidas e poliésteres,
sendo o produto mais conhecido o nylon 66. A metodologia de obtenção desses compostos
depende, em grande parte, de suas propriedades físicas e químicas. Para a obtenção industrial
do ácido adípico, utiliza-se ciclo-hexano como matéria-prima, passando pela formação de
ciclo-hexanona e ciclo-hexanol, que pode ser assim esquematizada:

Em relação às estruturas dos compostos cíclicos envolvidos no processo industrial, assinale
a alternativa que apresenta os referidos compostos em ordem crescente de ponto de ebulição.
ciclo-hexanona < ciclo-hexano < ciclo-hexanol.
ciclo-hexano < ciclo-hexanol < ciclo-hexanona.
ciclo-hexano < ciclo-hexanona < ciclo-hexanol.
ciclo-hexanol < ciclo-hexano < ciclo-hexanona.
ciclo-hexanol < ciclo-hexanona < ciclo-hexano.

54 - No início de 2020, as expressões “álcool 70” ou “álcool 70%” ficaram conhecidas em referência
à concentração da solução aquosa de etanol comercializada como um dos agentes sanitizantes
indicados no combate ao novo coronavírus. Porém a concentração de uma solução expressa
em porcentagem existe nas unidades % (m/V), % (m/m) e % (V/V), o que faz muita diferença no
ato de preparar a solução. Para garantir a eficiência como sanitizante, a solução hidroalcoólica
deve estar na concentração de 70 ºINPM, ou seja, 70% (m/m).
Dados: Etanol: fórmula molecular = C 2H 6O; massa molar (aproximada) = 46 g/mol; densidade (20 ºC) =
0,79 g/cm3.
Etanol 70% (m/m): densidade (20 ºC) = 0,81 g/cm3.

Assinale a alternativa cujo valor mais se aproxima do volume de etanol (em L) necessário para
produzir 10 kg de etanol hidratado 70 ºINPM.
a) 0,1.
b) 0,9.
c) 7,0.
►d) 9,0.
e) 10,0.
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a)
b)
►c)
d)
e)

55 - O ácido lático é produzido pelo organismo a todo o momento. Ele existe na forma de um par
de estereoisômeros que justifica sua importância na indústria farmacêutica e de alimentos.
Trata-se de um composto versátil usado como matéria-prima na síntese de outros compostos
orgânicos, assim como na produção de um polímero biodegradável, biocompatível e
bioabsorvível muito usado em aplicações médicas.

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

A reação de desidratação do ácido lático produz o ácido propenoico.
O ácido L-lático é o estereoisômero de configuração (R).
O ácido (S)-lático desvia o plano da luz polarizada para a direita.

Assinale a alternativa correta.

Química

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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LITERATURA BRASILEIRA
56 - Leia os seguintes excertos, retirados de Relato de um certo oriente (1989), de Milton Hatoum:
Excerto 1
“Desde pequeno convivi com um idioma na escola e nas ruas da cidade, e com um outro na
Parisiense. E às vezes tinha a impressão de viver vidas distintas. Sabia que tinha sido eleito o
interlocutor número um entre os filhos de Emilie: por ter vindo ao mundo antes que os outros? por
encontrar-me ainda muito próximo às suas lembranças, ao seu mundo ancestral onde tudo ou quase
tudo girava ao redor de Trípoli, das montanhas, dos cedros, das figueiras e parreiras, dos carneiros,
Junieh e Ebrin? Mas isso não me sacudia o pensamento, me intrigava antes sua caminhada solitária
quando nos despedíamos após as lições [...]”.
Excerto 2
“Não apenas os amigos, também os curiosos vinham falar comigo, sabiam que eu era uma irmã para
Emilie; alguns levaram ramalhetes de flores que exalavam o aroma de uma morbidez antecipada,
pois lá no sofá da sala Emilie ainda respirava, como um corpo que ainda vive, mas à sombra da
morte. Sim, flores brancas e ramagens verdes, telefonemas e mensagens de luto, tudo isso era como
levar o túmulo para dentro da casa. Um outro fato também me incomodou: a presença daqueles dois
desaforados, não falaram comigo, nem sequer tocaram no corpo de Emilie, era como se uma estátua
estivesse ali deitada. [...] Os dois também não se dirigiam a mim, talvez por eu ser amiga de Samara
[...]”.

“Lembro-me de que na penúltima carta quiseste saber quando eu ia deixar a clínica, e ‘sem querer
ser indiscreto’ me fizeste várias perguntas, e até brincaste: ‘Não se trata de uma inquisição epistolar’.
Sei que não era uma carta inquisitória, mas a tua curiosidade exorbitante às vezes me assusta,
a ponto de me deixar perplexa e desarmada. O que aconteceu enquanto eu morei na clínica? As
primeiras semanas vivi imersa na escuridão pacata de um sono contínuo e sem sonhos. Era como se
eu tivesse os olhos vendados, ou como se uma cegueira precoce e súbita fosse uma defesa à vinda
de nossa mãe, que chegou assim que foi informada do meu internamento. Creio que não cheguei a
vê-la, nem sequer de longe [...]”.
(HATOUM, Milton. Relato de um certo oriente. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 143, 52 e 159, respectivamente.)

A respeito dos excertos, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

No excerto 1, Tio Hakim, o filho primogênito de Emilie, relembra um aspecto de sua infância
associado, em parte, à mãe, por conta das lições recebidas: a vivência em dois mundos
linguísticos.
No excerto 2, Hindié Conceição, amiga muito próxima de Emilie, que acompanhou, de
perto, a vida da família e os últimos anos de vida solitária da matriarca, conta como foram
as últimas horas de vida da amiga.
No excerto 3, Samara Délia, personagem rejeitada pelos irmãos e tardiamente acolhida
pelo pai, conta o que ela fez logo depois de abandonar o comando da Parisiense: internouse em uma clínica.
Nos três excertos, o interlocutor das vozes narrativas é um dos tios inominados, que foi
se inteirando da cultura ancestral até assumir, com grande sucesso, a liderança do núcleo
familiar.

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

57 - Leia o seguinte poema, retirado do livro Últimos cantos (1851), de Gonçalves Dias.
As duas coroas
Hermosa, en tu linda frente
El laurel sienta mejor,
Que con su regio esplendor
Corona de rey potente
G. y S.

Há duas c’roas na terra,
Uma d’ouro cintilante
Com esmalte de diamante,
Na fronte do que é senhor;
Outra modesta e singela,
C’roa de meiga poesia,
Que a fronte ao vate alumia
Com a luz dum resplendor.

Mas o vate, quando sofre,
Modula em meigos acentos,
Seus doridos pensamentos,
A sua interna aflição;
E das lágrimas choradas
Extrai um bálsamo santo,
Que vale estancar o pranto
Nos olhos do seu irmão.

Ante a primeira se curvam
Os potentados da terra:
No bojo, que a morte encerra,
Sobre a líquida extensão,
Levam naus os seus ditames
Da peleja entre os horrores;
Vis escravos, crus senhores,
Preito e menagem lhe dão.

Se eu fora rei, não quisera
Roubar-te à senda florida,
Onde corre doce a vida
No matutino arrebol;
Gozas o sopro das brisas
E o leve aroma das flores,
E as nuvens, que mudam cores
No nascer, no pôr do sol.

Literatura
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E quando o vate suspira
Sobre esta terra maldita,
Ninguém a voz lhe acredita,
Mas riem dos cantos seus:
Os anjos, não; porque sabem
Que essa voz é verdadeira,
Que é dos homens a primeira,
Enquanto a outra é de Deus!

Gozam disto as que repousam
Em tábuas de vis grabatos;
Não quem vive entre os ornatos
Dum trono d’ouro e marfim!
No sólio triste, sentada,
Não viras um rosto amigo,
Nem mais viveras contigo,
Foras escrava – por fim!

Se eu fora rei, não te dera
Quinhão na régia amargura;
Nem te queria, virgem pura,
Sentada sob o dossel,
Onde a dor tão viva anseia,
Tão cruel, tão funda late,
Como no peito que bate
Sob as dobras do burel.

Vive tu teu viver simples,
Mimosa e gentil donzela,
Dentre todas a mais bela,
Flor de candura e de amor!
C’roa melhor eu te ofereço,
D’ouro não, mas de poesia,
C’roa que a fronte alumia
Com divino resplendor!

Não te quisera no trono,
Onde a máscara do rosto,
Cobrindo o interno desgosto,
Ser alegre tem por lei;
Manda Deus, sim, que o rei chore;
Mas que chore ocultamente,
Porque, se o soubera a gente,
Ninguém quisera ser rei!

(DIAS, Gonçalves. Últimos cantos. In: RAMOS, Frederico José da Silva (org.). Grandes poetas românticos do Brasil. São
Paulo: Edições LEP, 1952. p. 144.)
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Ao estabelecer uma comparação entre as duas coroas, uma do rei e outra do poeta, é correto
afirmar que o eu-lírico:
a)

atribui importância maior à coroa do rei que à coroa do poeta, a ponto de desejar o lugar do rei
para si ao longo do poema, pois, como poeta, ele é alvo de chacota dos demais.
b) contrasta o sofrimento associado à coroa do rei, que precisa ser disfarçado para seus súditos,
com o sofrimento associado à coroa do poeta, que é ouvido com indiferença e, portanto, inútil
para aqueles que o escutam.
c) defende a superioridade da coroa do poeta (isto é, do poder da poesia) em relação à coroa do
rei (isto é, do poder político), pois o poeta representa a verdadeira voz de Deus, enquanto o rei
representa a destruição do equilíbrio e da ordem natural.
d) concilia a coroa do rei (o prestígio político) e a coroa do poeta (o prestígio literário), pois entende
que o amor só pode alcançar um equilíbrio duradouro se houver condições materiais de existência
e simplicidade no modo de encarar a vida.
►e) contrasta as vicissitudes da coroa do rei com as da coroa do poeta, pois deseja, ao ofertar a
coroa do poeta, que a amada desfrute de uma vida simples junto à natureza e longe da vida do
monarca, que é marcada por tristeza e solidão.

1.

2.

3.

4.

Nos dois contos, os narradores são oniscientes intrusos, pois possuem conhecimento
detalhado da ação, acesso ao mundo interior das personagens e controle do processo
narrativo, o que lhes permite, no plano da técnica, escolher perspectivas e organizar a
ação, selecionar os elementos da ação e organizá-los ao longo do texto, de modo a criar
efeitos narrativos diversos.
Em D. Paula, a personagem que dá nome ao conto, ao descobrir a identidade do rapaz pelo
qual sua sobrinha casada estaria interessada, tem a oportunidade de reviver, via narraçãoconfissão da moça, a sua experiência de adultério na juventude, pois o rapaz é filho de seu
antigo amante.
Em A cartomante, Rita e Camilo tornam-se amantes, vivem intensamente a relação
clandestina por meses, sob os cuidados de uma cigana, e separam-se, em definitivo, por
três motivos: os ciúmes excessivos de Rita, o desinteresse de Camilo e a descoberta da
relação adúltera por parte de Vilela.
Nos dois contos, o desfecho trágico está associado à infidelidade conjugal, tema caro
à ficção machadiana: Conrado abandona, sem dinheiro, Venancinha, com o objetivo de
expô-la ao escárnio social, e Vilela mata Rita e Camilo a tiros para lavar sua honra com
sangue.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 4 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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58 - Sobre os contos A cartomante e D. Paula, presentes no livro Várias histórias (1896), de Machado
de Assis, considere as seguintes afirmativas:

59 - Sobre o poema Morte e vida severina (1954-55), de João Cabral de Melo Neto, assinale a
alternativa correta.
a)

Nesse auto de Natal, a jornada de Severino, símbolo dos reis magos, consiste em perambular de
cidade em cidade, em círculo, como se percorresse as contas de um rosário, em busca de um
recém-nascido, símbolo da renovação da vida severina.
b) Em sua jornada entre as cidades, até chegar a Recife, Severino segue o rio Capibaribe, pois, na
ausência de infraestrutura no interior pernambucano, o único caminho confiável é esse rio, cuja
principal característica é sua constante vazão de água ao longo de seu percurso.
►c) Em meio à sua jornada, na Zona da Mata, Severino percebe que a fertilidade do solo poderia ser
uma oportunidade para recomeçar a sua vida, mas, ao escutar uma conversa em um enterro,
descobre que o grande latifúndio explora e torna precárias as condições de vida do trabalhador
de eito.
d) Já quase ao final de sua jornada, ao chegar a Recife, Severino escuta a furto a conversa de dois
coveiros que comentam sobre a equidade da morte: não há diferença entre ricos e pobres no
cemitério, pois os bens materiais não fazem diferença quando a vida termina.
e) Ao final da jornada, em conversa com José, mestre carpina, morador de um dos mocambos à
margem do Capibaribe, Severino cogita suicidar-se no rio, e o nascimento de uma criança, filho
de mestre carpina, traz, em resposta às cogitações de Severino, a certeza de que a vida não tem
sentido algum.
60 - Sobre as personagens da peça teatral Eles não usam black-tie (1958), de Gianfrancesco
Guarnieri, assinale a alternativa correta.
a)
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Tião, jovem ambicioso, representa, em relação ao pai, Otávio, uma nova mentalidade na luta em
favor dos trabalhadores da fábrica, pois busca melhorias salariais para todos por meio de acordos
conciliatórios com os patrões, não passando, portanto, pela greve e mobilização sindical.
b) Jesuíno representa uma mentalidade boêmia, criativa e malandra da favela, pois é o responsável
tanto por abrir os festejos no noivado de Tião e Maria como por planejar uma terceira alternativa
para contornar a greve, a saber, a de agradar os dois lados, patrões e operários; o que resulta,
ao fim, em vantagem para ele.
c) Maria, moça ingênua, representa uma mentalidade sentimental e pouco crítica em relação aos
problemas que circundam a si e a sua comunidade, pois engravida sem qualquer planejamento
e resolve se casar com Tião para atender, moralmente, a um padrão de relação amorosa típico
das películas de cinema.
►d) Romana representa uma mentalidade mais objetiva e equilibrada em relação aos problemas
que afligem os demais personagens, colocando em perspectiva crítica as questões cotidianas, o
idealismo do marido por lutas contra a opressão dos patrões e a ambição do filho em conquistar
melhores condições materiais de vida.
e) Otávio representa uma mentalidade atrasada e pouco eficiente no que diz respeito à relação
entre patrões e empregados, pois seu gosto por organizar greves para conquistar melhores
salários traz prejuízos aos trabalhadores e revela a falta de companheirismo como marca central
entre os moradores da favela.
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