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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja 
divergência, comunique-a imediatamente ao (à) aplicador (a) da sala. 

2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 questões, dispostas da seguinte maneira: 

a) as questões de número 01 a 15 são relativas à disciplina de Língua Portuguesa; 

b) as questões de número 16 a 30 são relativas à disciplina de Matemática; 

c) as questões de número 31 a 40 são relativas à área de Ciências da Natureza, e englobam as 
disciplinas de Física, Química e Biologia; 

d) as questões de número 41 a 50 são relativas à área de Ciências Humanas, e englobam as 
disciplinas de História e Geografia. 

3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões na ordem 
mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou 
apresente qualquer divergência, comunique ao (à) aplicador (a) da sala para que ele (a) tome 
as providências cabíveis. 

4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde 
corretamente à questão. 

5. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 horas. 

6. É proibido o uso de telefones celulares, smartphones, calculadoras, ou qualquer dispositivo 
eletrônico durante a prova. Os aparelhos devem ser desligados.  

7. Só será permitido entregar o CARTÃO RESPOSTA e deixar a sala após 1 hora de prova. 

8. Reserve tempo para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Apenas as respostas marcadas no CARTÃO 
RESPOSTA, com caneta esferográfica azul ou preta, serão consideradas. 

9. Quando terminar a prova, acene para chamar o(a) aplicador(a) e entregue este CADERNO DE 
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

10. Os três últimos candidatos só poderão entregar a prova e deixar a sala juntos, após assinarem 
a Ata de Prova. 

 

 05 de dezembro de 2020 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 01, 02 e 03: 
 

Invisíveis 

Há dois mil e quinhentos anos, no alvorecer de um dia como hoje, Sócrates passeava com Glauco, irmão 
de Platão, nos arredores do Pireu. 

Glauco então contou a história de um pastor do reino de Lídia, que certa vez encontrou um anel, 
colocou-o no dedo e num instante percebeu que ninguém o via. Aquele anel mágico o tornava invisível 
aos olhos dos outros. 

Sócrates e Glauco filosofaram longamente sobre as derivações éticas dessa história. Mas nenhum dos dois 
se perguntou por que as mulheres e os escravos eram invisíveis na Grécia, embora não usassem anéis 
mágicos. 

 
GALEANO, Eduardo. Mulheres. Porto Alegre: L&PM, 2019. 

Pireu: município vizinho a Atenas. 

 
 
Questão 01: O título “Invisíveis” refere-se 
 
(a) aos olhos que tornam as pessoas invisíveis depois de usarem o anel mágico. 
(b) aos personagens Sócrates e Glauco, filósofos da época. 
(c) aos anéis mágicos que tornam as pessoas invisíveis. 
(d) à diferença social na Grécia. 
(e) às mulheres e aos escravos excluídos da sociedade grega. 
 
Questão 02: O texto de Eduardo Galeano tem por objetivo 
 
(a) apresentar o conceito de ética. 
(b) discutir que assuntos realmente são importantes por aqueles que pensam a sociedade. 
(c) apresentar uma pequena ilustração sobre a importância do conceito de ilusão da época antiga aos 

dias de hoje. 
(d) demonstrar a importância das mulheres na construção do pensamento na Grécia antiga. 
(e) debater sobre a possibilidade de um anel ter realmente o poder de tornar as pessoas invisíveis. 
 
Questão 03: Não há uma marca temporal em 
 
(a) “Há dois mil e quinhentos anos” 
(b) “no alvorecer de um dia como hoje” 
(c) “que certa vez encontrou um anel” 
(d) “e num instante percebeu que ninguém o via” 
(e) “Sócrates e Glauco filosofaram longamente sobre as derivações éticas dessa história” 
 
 
Leia os textos A e B a seguir para responder às questões 04, 05, 06 e 07. 
 
Texto A 
 
No dia 09 de outubro de 2012, a jovem Malala Yousafzai, foi vítima de um atentado e atingida à bala na 
cabeça, num crime hediondo praticado por ativistas do Talibã paquistanês. O ônibus em que ela se 
encontrava junto com outras crianças, na volta da escola, foi atacado. 

O local do atentado foi o vale do Swat, uma região ultraconservadora no norte do Paquistão. O alvo dos 
criminosos era Malala, que então tinha 15 anos e defendia publicamente o direito à educação para as 
meninas. O Talibã queria que ela pagasse com a própria vida a sua ousadia de defender que as meninas 
paquistanesas tivessem direito a estudar. 
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Adaptado de: https://www.meionorte.com/blogs/memoria/malala-sofre-atentado-a-bala-praticado-pelo-taliba-347947 
Acesso em 20/10/2020. 

 
Texto B 
 
“Acordei no dia 16 de outubro com um monte de gente à minha volta, olhando para mim. Todos tinham 
quatro olhos, dois narizes e duas bocas. Pisquei, mas a imagem não melhorou. Via tudo dobrado. 

A primeira coisa que pensei foi: Graças a Deus, não estou morta. 

Mas não tinha ideia de onde estava ou de quem eram aquelas pessoas. 

Elas falavam inglês, embora cada uma parecesse de um país diferente. Tentei falar, já que sabia inglês, 
mas nenhum som saiu. Parecia haver algum tipo de tubo na minha garganta, que roubara minha voz. 

Estava em uma cama alta, e ao meu redor havia máquinas complexas bipando e zunindo. Então entendi. 
Era um hospital. 

Entrei em pânico e senti um aperto no coração. Se eu estava em um hospital, onde estavam meus pais? 
Meu pai estava ferido? Ele estava vivo? Alguma coisa tinha acontecido comigo, eu sabia. Mas estava certa 
de que alguma coisa também tinha acontecido com meu pai.” 

McCormick, Patricia. Eu sou Malala. São Paulo: Editora Seguinte, 2018. 

 
Questão 04: Os dois textos em questão abordam o mesmo assunto, porém de perspectivas diferentes, 
pode-se afirmar que 
 
(a) o primeiro é opinativo; enquanto o segundo, narrativo. 
(b) o texto A é informativo; o texto B é o relato da própria Malala. 
(c) o primeiro texto é uma notícia; o segundo trata-se de uma história de ficção. 
(d) o texto A é expositivo, enquanto o segundo, opinativo. 
(e) Os dois textos são dissertativos, pois debatem o direito de as meninas estudarem no Paquistão. 
 
Questão 05: No trecho do texto A: “O Talibã queria que ela pagasse com a própria vida a sua ousadia de 
defender que as meninas paquistanesas tivessem direito a estudar”, a palavra destacada tem sentido de 
 
(a) cinismo. 
(b) imprudência. 
(c) coragem. 
(d) temeridade. 
(e) desaforo. 
 
 
 
 

https://www.meionorte.com/blogs/memoria/malala-sofre-atentado-a-bala-praticado-pelo-taliba-347947
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Questão 06: No texto B, há uma linguagem conotativa, ou seja, figurada, no trecho 
 
(a) “todos tinham quatro olhos”. 
(b) “não estou morta”. 
(c) “embora cada um parecesse de um país diferente”. 
(d) “havia máquinas complexas bipando e zunindo”. 
(e) “um aperto no coração”. 
 
Questão 07: A conjunção sublinhada em: “Se eu estava em um hospital, onde estavam meus pais?” tem 
valor semântico de 
 
(a) condição. 
(b) concessão. 
(c) proporção. 
(d) adversidade. 
(e) explicação. 
 
 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 08 e 09: 
 

 
 
A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o ativista indiano Kailash Satyarthi receberam hoje 
(10/12/2014), em cerimônia em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz. Eles foram considerados duas 
personalidades que simbolizam “unidade” e “fraternidade” pelo presidente do Comitê Nobel, Thorbjoern 
Jagland. 
“Uma jovem e um homem mais velho, uma paquistanesa e um indiano, uma muçulmana e um hindu, os 
dois são símbolos daquilo que o mundo precisa: unidade e fraternidade entre as nações”, disse o 
presidente do comitê. 

 
Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-12/nobel-da-paz-e-entregue-adolescente-malala-e-ao-ativista-kailash  

Acesso em 20/10/2020 

 
 
Questão 08: Há uma ideia oposta no par de palavras 
 
(a) paquistanesa / indiano. 
(b) unidade / fraternidade. 
(c) jovem / velho. 
(d) muçulmana / hindu. 
(e) nações / comitê. 
 
 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-12/nobel-da-paz-e-entregue-adolescente-malala-e-ao-ativista-kailash
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Questão 09: O texto foi escrito no dia 10/12/2014, no mesmo dia em que a adolescente paquistanesa e o 
ativista indiano receberam o Nobel. Se a matéria tivesse sido publicada um dia antes, teria de ser 
reescrita conforme a alternativa 
 

(a) A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o ativista indiano Kailash Satyarthi receberiam 
amanhã (10/12/2014), em cerimônia em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz. 

(b) A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o ativista indiano Kailash Satyarthi vai receber 
amanhã (10/12/2014), em cerimônia em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz.  

(c) A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o ativista indiano Kailash Satyarthi recebem amanhã 
(10/12/2014), em cerimônia em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz.  

(d) A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o ativista indiano Kailash Satyarthi recebiam 
amanhã (10/12/2014), em cerimônia em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz.  

(e) A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai e o ativista indiano Kailash Satyarthi receberão 
amanhã (10/12/2014), em cerimônia em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz.  

 
 
 
 
Leia a matéria a seguir para responder às questões 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 
 

Among Us é o jogo mais popular do momento. Isso é o que dados de diferentes empresas de pesquisa 
mostram. Para ser ter apenas uma ideia disso, levantamento do Sensor Tower apontou que Among Us é o 
game mais baixado para smartphones neste ano, superando outros gigantes como PUBG Mobile. 

O curioso é que Among Us não foi lançado em 2020. O game estreou em 2018, primeiro para Android e 
iOS, depois ganhando uma versão para PC no final do mesmo ano. Os desenvolvedores da InnerSloth já 
estavam programando a continuação do título, mas devido ao sucesso atual, preferiram cancelar o 
lançamento de Among Us 2, concentrando-se apenas em melhorar o atual. 

Porque será, então, que o título só caiu no gosto do público agora, depois de dois anos no mercado? Um 
conjunto de fatores pode explicar isso. 

 

Do analógico para o digital 

Among Us se baseia em uma mecânica simples: em um grupo de até 10 pessoas, um ou mais 
participantes podem ser inimigos dos demais. Enquanto tripulantes de uma nave precisam fazer missões 
simples, os impostores precisam matar as pessoas e sabotar a nave sem que seja pego. Caso alguém 
encontre um corpo, ou tenha suspeitas, pode chamar uma reunião para decidir quem é o vilão que deve 
ser eliminado na rodada. 

A dinâmica consiste, portanto, em debates e observações para descobrir quais pessoas são as impostoras, 
antes que elas eliminem os mocinhos da história. 

Tal mecânica não é nem de longe inovadora e já aparecia em rodas de amigos como o jogo analógico 
conhecido como “A cidade dorme”, “Vila Dorme”, também traduzidos do inglês como “Lobisomem” e 
“Máfia”. 

Adaptado de https://canaltech.com.br/games/among-us-sucesso-como-explicar-172754/   
 
 
Questão 10: O Canal Tech é um site que procurar atualizar o leitor sobre uso das tecnologias, jogos e 
afins. A linguagem utilizada no texto em questão é 
 
(a) rebuscada, ou seja, além da correção gramatical, utiliza um vocabulário difícil. 
(b) repleta de gírias, pois tenta falar de acordo com os adolescentes. 
(c) exemplo de jargão, ou seja, palavras utilizadas apenas pelo grupo de profissionais de tecnologia. 
(d) coloquial, simples com a intenção de estabelecer um diálogo com o leitor. 
(e) norma culta, por se tratar de uma página de informações, utilizam a correção gramatical e tem 

rigor na escolha do vocabulário. 
 

https://canaltech.com.br/games/among-us-sucesso-como-explicar-172754/
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Questão 11: O uso de estrangeirismos é muito comum em textos que tratam sobre tecnologia. Há 
palavras que realmente não possuem equivalente em língua portuguesa, mas também os casos em que os 
falantes preferem usar em inglês por aspectos culturais como a globalização ou por identificação. É 
possível dizer que 
 

(a) o próprio nome do jogo “Among us” poderia ter tradução em português: “Entre nós”, porém há 
uma tendência no Brasil em preferir usar anglicismo (palavras em língua inglesa). 

(b) Senso Tower como nome da empresa deveria ser obrigatoriamente traduzido para o português. 
(c) A palavra “game” não poderia ser substituída por “jogo”, porque tem sentidos diferentes. 
(d) As palavras “Android” e “iOS” tem tradução utilizada pelos falantes da língua portuguesa para se 

referirem a sistemas de telefone móvel. 
(e) “Smartphone” é o mesmo que telefone móvel, mas somente os jovens preferem usar a palavra em 

língua inglesa. 
 
 
 
Questão 12: Sobre o termo sublinhado no trecho: “Porque será, então, que o título só caiu no gosto do 
público agora, depois de dois anos no mercado?”, pode-se afirmar que 
 

(a) Está correto, usa-se “porque” (junto e sem acento) em perguntas.  
(b) Está correto, porque = pois. 
(c) Está errado, a palavra deveria ser acentuada “porquê”, já que tem o mesmo significado de o 

motivo, logo deveria ter acento. 
(d) O uso é facultativo, ou seja, o autor pode usar “porque” ou “por que”, de acordo com sua 

preferência. 
(e) Está incorreto, em perguntas equivale a “por qual motivo”, logo deveria ter sido escrito “por que” 

no início da frase. 

 
 
 
Questão 13: Há uma opinião, e não um fato, no trecho: 
 
(a) “Among us é o jogo mais popular do momento”. 
(b) “é o game mais baixado para smartphone neste ano”. 
(c) “o game estreou em 2018”. 
(d) “Tal mecânica não é nem de longe inovadora”. 
(e) “jogo analógico conhecido como A cidade dorme”. 
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Questão 14:  

 

 
 
 
A tirinha, de Carlos Ruas, retrata um momento da dinâmica do jogo “Among us”, descrita pela matéria 
do Canal Tech que é 
 
(a) quem encontra um corpo convoca uma reunião. 
(b) os impostores matam pessoas. 
(c) os jogadores sabotam a nave. 
(d) os jogadores devem eliminar o mocinho da história. 
(e) a nave de tripulantes tem missões simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[VERMELHO] 

[VERMELHO] 

[ROXO] [LARANJA] 

[ROXO] [AMARELO] 

[VERMELHO] 
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Questão 15: Meme é um conceito utilizado para imagens e até sons propagados na internet. Entre a vida 
real e virtual, o meme muitas vezes nos atualiza sobre algo que viralizou, pois está em diálogo constante 
com os assuntos atuais. 
O meme que demonstra a viralização do jogo “Among us” é: 
 
(a) 

 
 
(b) 

 
 

(c) 

 
 
(d) 

 
 
(e) 
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MATEMÁTICA 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 16, 17 e 18: 
 
Há quem fale 
Que a vida da gente 
É um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo 
Que nem dá um segundo 
 
Há quem fale 
Que é um divino 
Mistério profundo 
É o sopro do criador 
Numa atitude repleta de amor 
 

Trecho de “O que é, o que é?”, de Gonzaguinha. Letra completa disponível em 
https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/463845/ 

 
 
No trecho acima, retirado da famosa canção “O que é, o que é?”, Gonzaguinha contrapõe duas 
perspectivas sobre a vida: há aqueles que a percebem insignificante, e aqueles que dão imenso valor a 
ela. 

Para ilustrar o ponto de vista daqueles que veem pouco valor na vida, o autor compara a vida com “uma 
gota” e com “um tempo que nem dá um segundo”.   

Buscando refutar essa ideia, responda às duas próximas questões, comparando as quantidades citadas no 
trecho da canção, com dados reais da vida humana. 

 
Questão 16: O volume aproximado de uma gota é de 0,05 mililitros. O corpo humano de um homem de 
tamanho médio, ocupa um volume de aproximado de 65,40 litros. Com base nessas informações, 
quantas gotas cabem em um homem de tamanho médio? 
 
(a) 107 gotas 
(b) 1 308 gotas 
(c) 65 400 gotas 
(d) 1 308 000 gotas 
(e) 2 616 000 gotas 
 
Questão 17: A expectativa de vida de uma mulher brasileira é de 79,9 anos. Considerando que 1 minuto 
tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, 1 dia tem 24 horas e 1 ano tem 365 dias, de quantos segundos 
é a expectativa de vida da mulher brasileira? 
 
(a) 2 519 726 400 segundos 
(b) 3 153 600 segundos 
(c) 79 900 segundos 
(d) 31 536 segundos 
(e) 79,9 segundos 

 
Questão 18: Cada uma das estrofes da música de Gonzaguinha contém 5 versos. Se ele mantivesse 
exatamente esse padrão, e construísse uma música com 11 estrofes, quantos versos essa música teria? 
 
(a) 35 versos 
(b) 45 versos 
(c) 55 versos 
(d) 65 versos 
(e) 115 versos 

https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/463845/
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Leia a tirinha a seguir para responder às questões 19 e 20: 
 

 
Disponível em https://www.facebook.com/tirasarmandinho/  

Acesso em 14/10/2020. 
 

 

 
Questão 19: Nosso alfabeto contém, atualmente, 26 letras distintas. Considere um grupo de quatro 
letras, em que a primeira delas é a letra “A”, e as demais podem ser quaisquer letras do nosso alfabeto. 
Quantos grupos como esse existem? 
 
(a) 13800 
(b) 12167 
(c) 17576 
(d) 15600 
(e) 15697 

 
 
Questão 20: Estima-se que o mínimo necessário para a sobrevivência humana seja a ingestão de 500ml 
de água por dia. Imagine que uma pessoa perdida em um deserto encontra um fardo de garrafas d’água 
mineral, com 12 garrafas de 1 litro e meio cada. Essa quantidade de água lhe permite sobreviver por 
quantos dias, se não houver nenhuma outra fonte, e se a pessoa consumir exatamente o mínimo 
necessário por dia? 
 
(a) 6 dias 
(b) 12 dias 
(c) 18 dias 
(d) 30 dias 
(e) 36 dias  
 
 
 
 
Leia o texto a seguir para responder à questão 21: 

ONU: Até 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos 

O Brasil já ultrapassou a marca de 30 milhões de idosos 
 
De acordo com um relatório da ONU, divulgado recentemente, a população mundial está se tornando 
mais velha devido a uma expectativa de vida maior e a taxas de fertilidade descendentes. O estudo 
aponta que até 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos; e estima-se que o 
número de pessoas com 80 anos ou mais triplique, passando de 143 milhões em 2019 para 426 milhões 
em 2050. 
 

Disponível em https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,1,GERAL,181844   
Acesso em 30/10/2020 

 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/
https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,1,GERAL,181844
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Questão 21: A expressão “um em cada seis” equivale a que representação percentual? 
 
(a) 1,666...% 
(b) 6% 
(c) 16,666...% 
(d) 36% 
(e) 66,6% 

 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões 22 e 23. 
 
Nesta sexta-feira (09/10/2020), foi anunciado o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que já reconheceu 
figuras como a ativista paquistanesa Malala Yousafzai e o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela. 
O laureado de 2020 não foi uma pessoa, mas sim uma instituição: o Programa Alimentar Mundial (PAM), 
uma agência humanitária filiada à ONU.  
 
De acordo com o comitê do Nobel, a instituição merece o prêmio “por seus esforços para combater a 
fome, por sua contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por 
atuar como uma força motriz em esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra e conflito”. 
Em 2019, cerca de 100 milhões de pessoas em 88 países vulneráveis foram ajudadas pelo PAM.  
 
Em 2020, a instituição teve trabalho dobrado. [..] Milhões de crianças foram afetadas indiretamente pela 
Covid-19 devido a privação do acesso a alimentos, remédios e vacinas. Em países como Sudão do Sul e 
Iêmen, onde a pandemia se misturou a conflitos violentos, o impacto foi ainda mais preocupante.  

 
Adaptado de: https://super.abril.com.br/sociedade/nobel-da-paz-de-2020-vai-para-programa-de-combate-a-fome/  

Acesso em 20/10/2020. 
 

 
 
 
Questão 22: Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado em 2019, cerca de 
820 milhões de pessoas estavam em situação de fome no mundo, naquele ano. De acordo com as 
informações presentes no texto, nesse mesmo ano, o Programa Alimentar Mundial conseguiu ajudar a que 
percentual da população global em situação de fome? 
 
(a) 8,2% 
(b) 10% 
(c) 12,2% 
(d) 18,2% 
(e) 82% 
 
 
Questão 23: O mesmo relatório da ONU também aponta que a quantidade de pessoas em situação 
“moderada” de insegurança alimentar chega a 2 bilhões de indivíduos. Supondo que o Programa 
Alimentar Mundial consiga ajudar a 100 milhões de pessoas por ano, e que elas não retornem à condição 
de insegurança alimentar, quanto tempo levaria para que não houvesse mais pessoas nessa situação? 
 
(a) 1,2 anos  
(b) 12 anos 
(c) 20 anos 
(d) 120 anos 
(e) 200 anos 

 
 
 
 

https://super.abril.com.br/sociedade/nobel-da-paz-de-2020-vai-para-programa-de-combate-a-fome/
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Leia a história em quadrinhos e o texto a seguir para responder às questões 24, 25, 26, 27 e 28: 

 
 

A água, componente essencial para a manutenção da vida em nosso planeta e em nossa sociedade, é 
dotada de propriedades físicas bastante interessantes. Por exemplo, seu volume e forma estão 
diretamente relacionados com seu estado físico.  
 

Pensando nisso, imagine um “cubo” de gelo, desses que encontramos no congelador de nossas geladeiras, 
que tenha 0,05 m de comprimento, 0,05 m de largura e 0,03 m de altura. 
 
Questão 24: Qual das alternativas a seguir explica corretamente o porquê da palavra cubo estar entre 
aspas no texto? 
 
(a) Embora utilizemos o termo cubo para nomear esses pedaços de gelo, cubos de verdade só podem 

ser feitos de material metálico. 
(b) A expressão “cubo de gelo” é um abuso de linguagem, pois as medidas descritas no texto não 

correspondem às de um cubo. 
(c) O termo cubo, empregado no texto, está matematicamente correto; as aspas são apenas um 

destaque. 
(d) A expressão “cubo de gelo” está totalmente de acordo com o conceito matemático de cubo, e em 

conformidade com as medidas descritas no texto. 
(e) A expressão “cubo de gelo” é um abuso de linguagem, mesmo sabendo que qualquer pedaço de 

gelo tem sempre o formato de um cubo. 
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Questão 25: Suponha que o lago no qual Horácio está nadando no quadrinho 3 tenha volume de 30 m³ de 
água, e que toda a água contida nele tenha vindo de “cubos” de gelo derretidos, com as dimensões 
descritas no texto. Se o volume da água não se altera quando ela derrete, quantos “cubos” de gelo são 
necessários para encher o lago? (Lembre-se de que o volume de um cubo pode ser calculado 
multiplicando-se sua altura, largura e comprimento.) 
 
(a) 400 cubos 
(b) 4000 cubos 
(c) 40000 cubos 
(d) 400000 cubos 
(e) 4000000 cubos 
 
 
Questão 26: Imagine que, alguns milhões de anos depois da história vivida por Horácio, alguém 
resolvesse canalizar a água do lago, de modo a levá-la para um reservatório por meio de canos. Se a cada 
duas horas saem 500 litros de água do lago, quanto tempo levaria para esvaziá-lo completamente? 
(Lembre-se de que 1 m³ equivale a 1000 litros). 
 
(a) 12 horas 
(b) 20 horas 
(c) 30 horas 
(d) 60 horas 
(e) 120 horas 
 
 
Questão 27: Uma das utilidades da Matemática é permitir interpretar os fenômenos e situações naturais 
sob a perspectiva dos números, dos padrões, das fórmulas e dos gráficos. No último quadrinho, Horário e 
Lucinda estão sentados sobre uma pedra, cujo formato nos lembra do gráfico de uma função quadrática, 
se assemelhando a uma parábola com concavidade voltada para baixo. Dentre as alternativas a seguir, 
qual contém uma função cujo gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo? 
 
(a) f(x) = 2x + 5 
(b) f(x) = x² + 5 
(c) f(x) = x² - 2x - 5 
(d) f(x) = 5 - 2x - x² 
(e) f(x) = - 5 - 2x + x² 
 
 
Questão 28: Estima-se que a extinção dos dinossauros tenha ocorrido 65 milhões de anos atrás. Estima-
se, também, que os primeiros indivíduos da espécie “homo sapiens” (a nossa espécie) tenham surgido na 
região da África, há cerca de 200 mil anos.  
 
Imagine a construção de uma “linha do tempo” em um segmento de reta com 65 centímetros de 
comprimento, onde marcamos a extinção dos dinossauros em sua extremidade esquerda e o dia de hoje 
em sua extremidade direita. 
 
Onde se deve marcar o surgimento dos homo sapiens, para que a linha do tempo seja proporcional à 
evolução da cronologia? 
 
(a) a 2 milímetros da extremidade direita 
(b) a 2 milímetros da extremidade esquerda 
(c) no meio do segmento de reta 
(d) a 200 milímetros da extremidade direita 
(e) a 200 milímetros da extremidade esquerda 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 29 e 30. 
 
A história da Matemática, por muito tempo, se resumiu às biografias de alguns grandes nomes da 
disciplina, como Gauss, Newton e Pitágoras, por exemplo. As pesquisas mais recentes, dotadas de 
métodos historiográficos mais apurados e aceitos pela comunidade acadêmica, entretanto, agregam uma 
visão um pouco mais global às construções matemáticas, não descartando os cientistas, mas 
reconhecendo os contextos sociais, econômicos, geográficos e científicos nos quais estavam inseridos.  
 
Em alguns casos, como o de Pitágoras, por exemplo, a historiografia moderna chega a questionar a 
existência da pessoa física, pela falta de fontes históricas. Sabe-se, com certeza, da existência da Escola 
Pitagórica, na Grécia Antiga, mas não se garante o homem Pitágoras. Talvez, ele nem tenha existido. 
 
Questão 29:  O famoso “Teorema de Pitágoras” diz que “o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos 
quadrados dos catetos”. Da maneira como está escrito o enunciado do teorema pode induzir ao erro, pois 
não menciona que: 
 
(a) só podemos aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. 
(b) só podemos aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos obtusângulos. 
(c) só podemos aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos escalenos. 
(d) o Teorema de Pitágoras pode ser aplicado em qualquer triângulo. 
(e) A hipotenusa é sempre o menor lado de um triângulo retângulo. 
 
 
Questão 30: Um pedreiro experiente precisa confirmar se duas paredes de sua obra estão em perfeita 

esquadria, ou seja, se formam um ângulo de 90º entre si. Para isso, ele faz uma marca em uma das 

paredes, a 60 cm da interseção, e outra marca, na outra parede, na mesma altura, mas a 80 cm da 
interseção, conforme a figura, que ilustra uma vista superior da situação: 
 

 
 

Em seguida, o pedreiro estica um barbante de uma marca a outra, em linha reta, deixando uma 
extremidade do barbante sobre cada marcação.  
 
Se as paredes estiverem realmente fazendo um ângulo de 90º entre si, qual deve ser o comprimento 
exato desse barbante? 
 
(a) exatamente 140 cm 
(b) exatamente 120 cm 
(c) exatamente 100 cm 
(d) menos de 100 cm 
(e) menos de 60 cm 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 
Questão 31: Observe a tirinha abaixo:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm  

 

Após a leitura da tirinha, é possível estabelecer que faz referência a uma das Leis gerais do movimento 

propostas por Isaac Newton, em 1687. A que conceito ela, mais especificamente, se refere? 

  

(a) Peso. 

(b) Velocidade. 

(c) Repouso. 

(d) Gravidade. 

(e) Inércia. 

 
 

Questão 32: Leia o texto abaixo e responda: 
 
China revela do que é feito o lado oculto da Lua  
 
Um robozinho chinês revela, graças a um radar que lhe permite explorar o subsolo lunar, do que é feito o 
interior do lado oculto da Lua. O nível de detalhamento não tem precedentes, permitindo reconstruir o 
passado do nosso satélite e localizar os escombros do impacto de um asteroide ocorrido há 3,2 bilhões de 
anos, quando a vida na Terra mal começava a surgir.  

Em 3 de janeiro de 2019, a China se tornou o primeiro país a aterrissar com sucesso no lado não visível 
da Lua, um território repleto de crateras, até agora inexplorado devido à impossibilidade de manter uma 
comunicação direta com a Terra.  

 
Disponível em:  https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-02-27/china-revela-do-que-e-feito-o-lado-oculto-da-lua.html  

Acesso em: 15 de out. de 2020.  

  
 
 
 
 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
https://brasil.elpais.com/tag/la_luna/a/
https://brasil.elpais.com/tag/la_tierra/a/
https://brasil.elpais.com/tag/china/a/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/02/ciencia/1546458733_245973.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/02/ciencia/1546458733_245973.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-02-27/china-revela-do-que-e-feito-o-lado-oculto-da-lua.html
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A “rotação sincronizada”, fenômeno no qual o tempo de rotação da Lua é igual ao seu período orbital, 
faz com que com uma de suas faces esteja sempre escondida. Todavia, cientistas chineses buscam 
explorar o lado oculto da lua que nunca foi visto aqui da Terra.   
  
O fato de o lado oculto da lua nunca ser visto a partir da Terra é explicado porque 
 
(a) a sua face oculta nunca recebe luz.  
(b) sua rotação sobre o próprio eixo e a rotação ao redor da Terra têm a mesma duração.  
(c) a sua face oculta não é capaz de produzir luz. 
(d) sua distância em relação ao Sol impede que a luz alcance o lado mais distante. 
(e) sua translação ao redor da Terra e a translação da Terra ao redor do Sol têm a mesma duração. 
 
 
Questão 33: Para a montagem de um kit em uma oficina, um pino deve ser encaixado numa peça como a 
mostrada na figura abaixo.  

 

Contudo, o diâmetro do pino se mostra maior que a abertura do orifício da peça.  Neste caso, com todos 
os cuidados e métodos que assegurem a integridade das peças, o que poderia ser feito de forma a 
favorecer o encaixe do pino? 

 
(a) Aquecer o pino. 
(b) Aquecer a peça. 
(c) Aquecer o pino e a peça. 
(d) Colocar o pino em ambiente de menor temperatura, por exemplo, em uma geladeira, de modo a 

resfriá-lo. 
(e) Colocar a peça em ambiente de menor temperatura, por exemplo, em uma geladeira, de modo a 

resfriá-la. 

 
 
Questão 34: Leia a reportagem abaixo 
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O planeta Marte, pela proximidade e por algumas similaridades com o nosso planeta Terra é um ponto de 
estudo para os cientistas sobre uma possibilidade de vida existente no planeta. Hoje, Marte é um ambiente 
hostil à vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É frio demais para a água se manter líquida na superfície, e sua atmosfera fina permite a entrada de altos níveis 
de radiação, o que pode esterilizar a parte superior do solo. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 3,5 bilhões de 
anos ou mais, a água fluía na superfície. Ela esculpiu canais ainda visíveis hoje e criou crateras. Uma atmosfera 
mais espessa de dióxido de carbono (CO2) teria bloqueado a radiação mais nociva. É por esse motivo que os 
cientistas buscam, cada vez mais, evidências de vida no planeta e uma possibilidade no futuro de colonização de 
Marte. 

 
Adaptado de: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/07/29/o-proximo-veiculo-espacial-da-nasa-que-pode-descobrir-se-houve-vida-em-marte.ghtml 

Acesso em 03 de nov. de 2020. 

 
Se um dia precisarmos deixar a Terra, existem condições básicas que precisam ser atendidas para 

sobrevivência do homem, veja algumas delas: 

 

I) Ter uma estrela que forneça luminosidade e calor, tal qual o Sol. 

II) Estar obrigatoriamente em nosso sistema planetário. 

III) Ser rochoso ou ser uma lua de um planeta gigante gasoso, com tamanhos próximos ao da Terra. 

IV) Possuir água líquida e, para isso, deve estar na zona habitável de uma estrela. 

V) Possuir gás oxigênio em sua atmosfera. 

 

Estão corretas: 

 

(a) As afirmações I, IV e V. 

(b) As afirmações I, II e V. 

(c) As afirmações I, III, IV e V. 

(d) As afirmações II, III e V. 

(e) Todas as afirmações estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/07/29/o-proximo-veiculo-espacial-da-nasa-que-pode-descobrir-se-houve-vida-em-marte.ghtml
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Questão 35: O tabaco é uma das principais causas evitáveis de mortes em todo mundo. Estima-se que, 
durante o século XX, cem milhões de pessoas faleceram devido ao seu consumo, sendo o hábito de fumar 
responsável por 12% da mortalidade adulta mundial. Entre as substâncias presentes na fumaça do 
cigarro, podemos encontrar 33As74, 48Cd112, 82Pb207, 84Po209 e 84Po210, além de outras.  

 
Adaptado de: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=574:tabagismo&Itemid=463   

Acesso em 20 de out. De 2020. 

 
Observando os elementos presentes na fumaça do cigarro, podemos dizer que são isótopos: 
 
(a) 82Pb207 e 84Po209 

(b) 84Po209 e 84Po210
 

(c) 33As74 e 48Cd112 

(d) 48Cd112 e 82Pb207
 

(e) 48Cd120 e 84Po210 

Leia novamente o quadrinho de Maurício de Souza, para responder à questão 36: 

 

 
 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=574:tabagismo&Itemid=463
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Questão 36: Considerando as informações sobre o estado da matéria a que o quadrinho se refere, 
marque a opção com a proposição correta: 
 

(a) Ao ser aquecido pelo Sol, o gelo do primeiro quadrinho sofreu vaporização ao passar para água em 

estado líquido, do terceiro quadrinho. 

(b) No quinto quadrinho, a fala de Horácio comprova que no estado gasoso a matéria tem forma 

definida e volume constante. 

(c) No quarto quadrinho, verificamos a água em todos os estados de agregação possíveis. 

(d) No sétimo quadrinho, nem os animais e os vegetais possuem água em sua composição. 

(e) No terceiro quadrinho, a água se apresenta no estado líquido, portanto com forma indefinida e 

volume constante. 
 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 37 e 38:  
 
“Uma explosão devastadora em um porto de Beirute na terça-feira, 4 de agosto, matou mais de 100 
pessoas e feriu pelo menos 5000. De acordo com relatos da imprensa local, o acidente parece ter 
ocorrido como resultado da combustão de uma substância denominada nitrato de amônio, cuja fórmula 
química é NH4NO3. As autoridades libanesas informaram que havia 2,7 mil toneladas de nitrato de 
amônio estocadas em uma unidade de armazenamento na região portuária da cidade. A explosão inicial 
provocou um incêndio, enquanto a segunda resultou em uma nuvem apocalíptica de coloração marrom e 
com formato de cogumelo. O deslocamento de ar oriundo da explosão gerou uma onda de choque que se 
propagou por uma enorme distância, causando destruição generalizada.” 
 

Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/explosao-em-beirute-quando-a-negligencia-se-transforma-em-tragedia/  
 Acesso em 20 de out. de 2020. 

 

Questão 37: A explosão em Beirute mostra como é importante o conhecimento químico de algumas 
substâncias, bem como as normas de manipulação desses produtos e por que elas devem ser cumpridas 
com muito rigor.  O nitrato de amônio (NH4NO3) pode ser considerado 
 
 

(a) uma substância simples, por apresentar nitrogênio em sua composição. 

(b) uma substância composta, por apresentar dois ou mais elementos químicos em sua composição. 

(c) uma substância alotrópica. 

(d) uma mistura homogênea, por apresentar dois ou mais elementos químicos em sua composição. 

(e) uma mistura heterogênea, por apresentar dois ou mais elementos químicos em sua composição. 

 
Questão 38: Segundo as funções inorgânicas, o nitrato de amônio (NH4NO3) pode ser classificado como 
um(a) 
 

(a) ácido.  

(b) éter. 

(c) sal. 

(d) óxido. 

(e) base. 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 39 e 40:  
 

A biodiversidade é a variedade de seres vivos na Terra e os ecossistemas aos quais eles pertencem, que 
fornecem oxigênio, água, alimentos e inúmeros outros benefícios. Nos últimos 40 anos a quantidade de 
espécies existentes no planeta vem diminuindo drasticamente, conforme a gráfico apresentado.  
Para Elizabeth Mrema, secretária-executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica, da ONU, “a perda 
da biodiversidade, a perda da natureza, está em um nível sem precedentes na história da humanidade”.  

 
Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/12/somos-a-especie-mais-perigosa-da-historia-cinco-graficos-sobre-o-impacto-da-atividade-

humana-na-biodiversidade.ghtml   
Acesso em 15 de out. de 2020. 

https://jornal.usp.br/artigos/explosao-em-beirute-quando-a-negligencia-se-transforma-em-tragedia/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/12/somos-a-especie-mais-perigosa-da-historia-cinco-graficos-sobre-o-impacto-da-atividade-humana-na-biodiversidade.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/12/somos-a-especie-mais-perigosa-da-historia-cinco-graficos-sobre-o-impacto-da-atividade-humana-na-biodiversidade.ghtml
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Questão 39: Toda e qualquer biodiversidade é importante para o planeta. A manutenção da Terra se dá 
pelo equilíbrio dos biomas que existem, tornando-a um grande e complexo ecossistema. O gráfico mostra 
como a quantidade de espécies está diminuindo ao longo de décadas. Isso pode ser explicado pela(o) 
 
(a) aumento dos fenômenos naturais, como tsunamis, furacões e terremotos que com o passar dos anos 

só aumenta trazendo a mortandade das espécies. 

(b) aumento do degelo em todas as regiões do planeta Terra, causando a elevação dos mares e, 

diminuindo assim, a biodiversidade. 

(c) ação predatória, a derrubada de florestas e a caça causada pelos humanos, que precisam fazer essa 

ação para sua sobrevivência. 

(d) ação predatória, a derrubada de florestas e a caça causada pelos humanos que desconsideram a 

importância da biodiversidade para o mundo. 

(e) diminuição das fontes poluidoras, garantindo a sobrevivência das espécies e surgimento de outras 

novas. 

 
Questão 40: Estudos apontam que algumas ações podem ser implementadas para reverter o quadro de 
declínio da natureza, registrado no gráfico. Dentre as alternativas, assinale aquela que traz algumas 
dessas ações: 
 
(a) Aumento da utilização de combustíveis fósseis para ampliar as ações industriais e ambientais e, 

assim, movimentar a economia mundial.  

(b) Construção de barreiras, permitindo o isolamento dos biomas, garantindo assim a sua perpetuação.  

(c) A proteção das áreas selvagens e a produção de maneira sustentável permitirão uma manutenção e 

manejo sustentável das espécies existentes.  

(d) A proteção das áreas selvagens e produção de maneira sustentável, o que permitirá o homem 

explorar a natureza sempre que precisar, garantindo sua sobrevivência.  

(e) Aumento do desmatamento, implementando ações da pecuária e do agronegócio, permitindo a 

sobrevivência das espécies. 
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CIÊNCIAS HUMANAS 
 

Leia o texto e responda: 

Os indígenas que pediam liberdade no período colonial 

“A mão de obra indígena era predominante na Amazônia colonial portuguesa do século 18. Ela continuou 
sendo explorada ilegalmente mesmo após uma lei ter proibido, em 1755, a escravização indígena. Para 
fazer frente a essa exploração, centenas de indígenas recorreram aos tribunais coloniais para reivindicar 
sua liberdade (...) diagnosticamos o inegável predomínio de mulheres nos tribunais da Amazônia 
portuguesa (...). Tinham um regime de trabalho dito livre, mas que era compulsório: deveriam servir 
periodicamente nas fazendas e em obras públicas, mas acabavam sendo escravizados de maneira ilegal. 
(...) Muitos indígenas denunciaram as irregularidades das práticas escravistas de seus senhores ao 
moverem as demandas por liberdade.” 

Adaptado de: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2019/04/23/Os-ind%C3%ADgenas-que-pediam-liberdade-no-per%C3%ADodo-colonial 

Acesso em: 04/11/2020 

 
Questão 41: Sobre a relação entre os colonizadores portugueses e os indígenas no Brasil, podemos 
afirmar que: 
 

(a) O processo de colonização eliminou por completo a possibilidade de presença indígena no Brasil 
contemporâneo. 

(b) No início da colonização os índios foram vitimados por doenças trazidas pelos europeus, porém não 
foram submetidos a trabalhos forçados, já que a Igreja Católica não permitiu.  

(c) Os portugueses, inicialmente, enxergavam a população indígena como ingênua e selvagem. À 
medida que a colonização foi se afirmando, essa visão alterou-se, o que deu início à submissão e 
exploração dessa população. 

(d) A relação entre portugueses e população indígena, no século XV, foi marcada por um encontro 
amistoso e solidário de culturas. 

(e) Não houve submissão de indígenas com a chegada dos portugueses, pois ocorreu uma heroica 
resistência, o que garantiu a sobrevivência até os dias atuais. 

 

Questão 42:Portugal foi o país europeu pioneiro na expansão marítima dos séculos XV e XVI. Uma série 
de condições favoráveis encontradas neste país ibérico contribuiu para esse pioneirismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos fatores foi a grande experiência em navegações, advinda da pesca de bacalhau, além dos portos 
de boa qualidade existentes no país. As caravelas portuguesas eram desenvolvidas com qualidade 
superior à de outras nações. Portugal obteve investimentos de capital vindos da burguesia e, inclusive, 
da nobreza, interessadas nos possíveis lucros desse empreendimento. 

https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2019/04/23/Os-ind%C3%ADgenas-que-pediam-liberdade-no-per%C3%ADodo-colonial


 

Processo Seletivo 2021 – Ensino Médio Firjan SESI com Curso Técnico Firjan SENAI – EDITAL Nº 001/2021 

 
Qual das alternativas abaixo representa um objetivo de Portugal ao lançar-se ao mar por meio das 
grandes navegações no século XV? 

(a)  Encontrar um novo caminho marítimo para a América. 
(b)  Iniciar o comércio entre Europa e Ásia.  
(c)  Apenas conhecer povos de culturas diferentes. 
(d)  Ao procurar um novo caminho para o Oriente, os portugueses buscavam rotas para o comércio com  

as Índias.  
(e)  Comprar especiarias no Oriente apenas para o consumo interno do reino. 

 
 
Questão 43: Leia o texto abaixo e responda: 

Quase centenária, a Primeira Guerra acabou com o romantismo que os conflitos do gênero exerciam no 
imaginário popular. Sem uniformes coloridos, os países da Europa utilizaram o desenvolvimento técnico 
e o conhecimento científico adquirido durante a Revolução Industrial para destruir e matar. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o historiador espanhol, Jesús Hernández, (...) o enorme sacrifício de 1914-1918 não serviu para 
trazer a paz. Como escreveu um soldado anônimo, a morte de milhões de homens “não havia servido 
para nada, nada e cem vezes nada”. 

Adaptado de: https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1111637-conheca-o-estopim-da-primeira-guerra-
Mundial.shtml#:~:text=Em%2028%20de%20junho%20de,Mundial%20(1914%2D1918). 

Acesso em 04/11/2020 
 
A 1ª Guerra Mundial envolveu as grandes potências do mundo que se organizaram em duas alianças 
opostas, formadas inicialmente por seis países que se enfrentaram. Qual das alternativas indica 
corretamente o nome das coligações de nações e os países participantes? 
 
(a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Brasil; e os Aliados, compostos por Argentina, Inglaterra e 

Estados Unidos. 
(b) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Nigéria; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e 

México. 
(c) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, compostos por 

França, Inglaterra e Paraguai. 
(d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada 

pela França, Inglaterra e Rússia. 
(e) União europeia, formada por França, Alemanha e Dinamarca; e Mercosul, formado por Argentina, 

Uruguai e Brasil. 
 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1111637-conheca-o-estopim-da-primeira-guerra-Mundial.shtml#:~:text=Em%2028%20de%20junho%20de,Mundial%20(1914%2D1918)
https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1111637-conheca-o-estopim-da-primeira-guerra-Mundial.shtml#:~:text=Em%2028%20de%20junho%20de,Mundial%20(1914%2D1918)
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Questão 44: Leia o texto abaixo para responder à questão:  
 
O aumento das queimadas no Pantanal em 2020 se tornou muito preocupante. Segundo o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), já são mais de 16 mil focos de incêndio. O suficiente para destruir 
mais de 2 milhões de hectares na região, o que corresponde a 15% do bioma. É no período do inverno que 
as queimadas costumam surgir em maior número, pois o tempo seco facilita para que os incêndios 
possam se propagar. No entanto, as ações do homem também interferem no aumento das queimadas, 
agravando ainda mais a situação.  

Dentre as afirmativas abaixo, pode haver afirmações falsas ou verdadeiras: 

I – A falta de chuva nesse período é a única explicação para as queimadas na região do pantanal. 

II – As origens do fogo no Pantanal são causadas tanto pelos aspetos naturais da região como pelas 
atividades exercidas pelo homem, principalmente pelo desmatamento e pela transformação de áreas 
vegetais em pastos para a prática agropecuária. 

III – As carvoarias são as principais responsáveis pelas queimadas na região centro-oeste. 

IV – A falta de fiscalização para coibir o desmatamento e os incêndios criminosos na região do Pantanal é 
um dos fatores que contribuem para o atual cenário nessa região. 

Identifique as que são VERDADEIRAS: 

(a) I, II e IV 
(b) II e IV  
(c) II, III e IV 
(d) I e III 
(e) todas  
 
 
Questão 45: Identifique os itens que se relacionam com as características do Pantanal. 
 

I. Apesar de ser o menor bioma em extensão territorial do Brasil, é considerado uma das maiores 
planícies alagadas do mundo.  

II. Tem solo e hidrografia semelhantes aos da Caatinga.  

III. Esse bioma abrange o território dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

IV. É um bioma com grande biodiversidade, compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai e o clima 
predominante é o tropical. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(a) I e IV 
(b) II e III 
(c) I, II e IV 
(d) I e III  
(e) I, II, III e IV 

 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-pantanal.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/conceituando-bioma.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/agropecuaria-centrooeste.htm
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Questão 46: Sobre a vida em outros planetas, leia a notícia abaixo: 

 

Planetas mais habitáveis do que a Terra podem existir, sugere estudo 
 
Em um novo estudo liderado pela Universidade de Berlim, pesquisadores identificaram 24 exoplanetas 
que podem ter condições de vida mais adequadas do que as nossas aqui na Terra. (...) Os planetas 
"super-habitáveis" provavelmente são mais antigos, um pouco maiores, ligeiramente mais quentes e 
possivelmente mais úmidos que a Terra. (...) estão todos a mais de 100 anos-luz de distância (...) "temos 
que ter cuidado para não ficarmos presos à procura de uma segunda Terra, pois pode haver planetas que 
podem ser mais adequados para a vida do que o nosso", disse Dirk Schulze-Makuch, líder do estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) os cientistas pontuam que, para serem habitáveis, os planetas não devem ser tão antigos a ponto de 
esgotar seu calor geotérmico (...) A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, mas os pesquisadores 
afirmam que o ponto ideal para a vida é um planeta com entre 5 bilhões e 8 bilhões de anos. 
O tamanho e a massa também são importantes: quanto maior o planeta, maior a quantidade de terras 
habitáveis. (...) Outro elemento crucial é a água (...) isso em conjunto com uma temperatura média da 
superfície cerca de 5 ºC mais alta que a da Terra seria de grande importância para os possíveis seres 
vivos.  
"Temos um grande número de formas de vida complexas e diversas, e muitas que podem sobreviver em 
ambientes extremos. É bom ter uma vida adaptável, mas isso não significa que temos o melhor de tudo", 
observou Schulze-Makuch. 

 
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2020/10/planetas-mais-habitaveis-do-que-terra-podem-existir-sugere-estudo.html 

Acessado em: 19/10/2020 

 

 
 

A Terra é um planeta constituído por um grupo de milhões de estruturas de organismos vivos que detém 
o poder de preservação da vida. Solo, ar e água são elementos determinantes para a manutenção da 
vida. A partir dessa informação, podemos dizer que  

 
(a) a temperatura é a mesma em todos os planetas do Sistema Solar, por isso há expectativas de se 

encontrarem vestígios de vida nos planetas vizinhos. 
(b) litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera oferecem as condições favoráveis para a existência de 

vida.  

(c) por apresentar temperatura extremamente quente (em torno de 6.000 ºC) e ser completamente 
hostil à vida humana, o núcleo da terra não possui qualquer importância vital para o nosso planeta. 

(d) temperatura e água são os elementos menos importantes para o planeta Terra. 
(e) mesmo que não houvesse vida na Terra, a atmosfera, o solo e a temperatura seriam os mesmos. 
 

 
 
 
 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2020/10/planetas-mais-habitaveis-do-que-terra-podem-existir-sugere-estudo.html
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Questão 47:  
 

E por falar em espaço sideral... 
 

A nova corrida espacial - 50 anos depois 
Disputa pela exploração do cosmo move potências espaciais 

 
Em janeiro de 2019, a China se tornou o primeiro país a aterrissar uma sonda no polo sul da Lua, 
despertando reações quase que imediatas na política espacial mundial, principalmente dos Estados 
Unidos. Com o interesse cada vez maior de outras potências – Rússia, Índia e Japão – em explorar o 
cosmos, na Terra inicia-se uma nova corrida espacial. Nos últimos 50 anos, o mundo viveu na era da 
Apollo 11, a missão americana que levou os primeiros homens ao satélite da Terra (...) Mas, desde que 
Pequim chegou ao lado da Lua em que nenhum outro ser humano havia pisado, o jogo virou.  
Em resposta à conquista do país asiático, o governo americano definiu (...) os novos rumos de sua 
política no espaço e deixou claro que não pretende deixar o caminho livre para chineses ou russos. “Não 
se enganem, estamos em uma corrida espacial hoje, assim como estávamos na década de 1960, e os 
riscos agora são ainda maiores”, disse o vice-presidente Mike Pence, em referência à batalha travada 
entre a União Soviética (URSS) e os Estados Unidos durante os anos da Guerra Fria.  

 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/especiais/a-nova-corrida-espacial/ 

Acesso em: 20/10/2020 

 

Sobre esse tema é correto afirmar que 
 

(a) apesar da China despontar como potência econômica no século XXI, após 50 anos, a Guerra Fria 

ainda se faz presente na polarização EUA e Rússia. 

(b) a Missão Apollo 11 foi resultado de um longo trabalho colaborativo entre EUA e URSS no campo 

tecnológico. 

(c) o lançamento da Apollo 11 foi o que deu início à Guerra Fria. 

(d) a chegada estadunidense no espaço contrasta com a realidade tecnológica daquele momento 

histórico, marcado pela escassez de investimentos, devido aos gastos com a II Guerra Mundial.  

(e) a missão, que levou os primeiros homens à lua, está inserida no contexto da bipolarização do 

mundo e representou vitória estadunidense na corrida espacial contra a URSS. 
 

 
Questão 48: Leia o texto abaixo para responder à questão: 
 

Pesquisa revela como idosos encaram o avanço da idade 

 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa média de vida do brasileiro 
é de 77 anos. De 1940 a 2020, a expectativa média aumentou em 167%. Isso porque, seguindo a 
tendência mundial de redução das taxas de natalidade e número de óbitos, a idade média do brasileiro 
passou de 45,5 anos, em 1940, para 78 anos, em 2020 (IBGE). 

 

 

 

 

 

 

 

https://veja.abril.com.br/especiais/a-nova-corrida-espacial/
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Fomentada pelo desenvolvimento econômico e por avanços tecnológicos, tanto na medicina quanto no 
saneamento básico, essa transição demográfica aumentou a expectativa de vida da população e vem 
redefinindo o significado de "terceira idade". Mais ativos do que nunca, homens e mulheres com mais de 
55 anos não só vivem mais, como vivem melhor. É o que aponta a pesquisa realizada pela Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), em parceria com a Bayer. 

Adaptado de: https://gazetamt.com.br/28/10/2017/longevidade-pesquisa-revela-como-idosos-encaram-o-avanco-da-idade/ 
Acesso em 04/11/2020 

 
As transições demográficas ocorrem quando há mudanças significativas na dinâmica do crescimento 
populacional, decorrente dos avanços da medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, 
taxas de natalidade e outros fatores. O processo de transição demográfica ocorre tanto no Brasil, quanto 
em outros países, tendo se consolidado de forma mais notória em alguns países da Europa.  
 

Demografia: área do conhecimento que estuda a dinâmica das populações 

Identifique a alternativa que demonstra uma transição demográfica. 
  
(a) Queda das taxas de mortalidade, explosão demográfica, posterior queda da natalidade e 

estabilização. 
(b) Aumento das taxas de mortalidade e natalidade, garantindo a manutenção da demografia. 
(c) Queda das taxas de mortalidade e natalidade, resultando numa explosão demográfica. 
(d) Aumento da taxa de mortalidade e natalidade, resultando no envelhecimento populacional. 
(e) As taxas de mortalidade e natalidade se mantêm em equilíbrio, promovendo assim uma redução do 

número populacional. 
 

 

Questão 49: Refletindo sobre ciência, vida e história, leia a reportagem: 

Terra plana, vacinas e aquecimento global: 
um terço dos brasileiros ainda desconfia da ciência 

Profissão Repórter conversou com pessoas que acreditam que a Terra é plana, com mães que desconfiam da 
eficácia da vacina e também com pessoas que dizem que o aquecimento global não existe. 

O Profissão Repórter investiga por que um terço dos brasileiros ainda desconfia da ciência. A equipe do programa 
entrou no mundo dos negacionistas e conversou com pessoas que acreditam que a Terra é plana, que o 
aquecimento global não existe e um movimento antivacina HPV no Norte do país. 

Adaptado de: https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2019/12/11/terra-plana-vacinas-e-aquecimento-global-um-terco-dos-brasileiros-ainda-desconfia-da-ciencia.ghtml 
Acesso em: 23/10/2020. 

 

Segundo a reportagem, muitas descobertas e conhecimentos científicos consolidados, desde o Iluminismo 
(século XVIII), têm encontrado negacionistas. Um historiador contemporâneo chamado David Wootton fez 
um inventário do que um inglês instruído sabia em 1600, às vésperas da Revolução Industrial:  

“Ele acredita que bruxas podem invocar tempestades para afundar navios no mar. […] Acredita que 
camundongos surgem por geração espontânea em montes de palha. […] Ele já viu um chifre de unicórnio, 
mas não um unicórnio. Ele acredita que o corpo de uma pessoa assassinada sangrará na presença do 
assassino. […] Acredita ser possível transformar metal sem valor em ouro, embora duvide que alguém 
saiba como fazê-lo. […] Acredita que o arco-íris é um sinal de Deus […] Acredita, obviamente, que a 
Terra é imóvel e que o Sol e as estrelas fazem um giro em torno dela a cada 24 horas”. 

PINKER, Steven. O novo Iluminismo: Em defesa da razão, da ciência e do humanismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 

 

https://gazetamt.com.br/28/10/2017/longevidade-pesquisa-revela-como-idosos-encaram-o-avanco-da-idade/
https://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2019/12/11/terra-plana-vacinas-e-aquecimento-global-um-terco-dos-brasileiros-ainda-desconfia-da-ciencia.ghtml
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Os textos sugerem um retrocesso a um passado semelhante ao vivido no período pré-iluminista. O 
Iluminismo, movimento ocorrido na sociedade europeia ao longo do século XVIII, caracterizou-se pela(o): 

(a) supremacia da ideia de providência divina para a explicação dos fenômenos naturais. 

(b) aceitação do dogmatismo católico e da escolástica medieval. 

(c) defesa da intervenção religiosa nas questões políticas e na busca do conhecimento. 

(d) movimento de trabalhadores que se revoltaram contra as máquinas no princípio da Revolução 

Industrial. 

(e) uso da razão como um meio eficaz de se compreender o mundo. Nesse sentido, a “luz” da razão 

representava o oposto das “trevas”, impostas pela ignorância e pelo misticismo. 

 
 
Questão 50: 

Brasil reconhece mais 7,7 mil venezuelanos como refugiados 

Aplicação de procedimento facilitado alcança cerca de 46 mil pessoas. Brasil tem o maior número de 
venezuelanos reconhecidos como refugiados na América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

A população refugiada no Brasil é bastante diversificada (...) ao todo são cerca de 50 mil pessoas de 55 
países diferentes, sendo que os venezuelanos representam 90% desse total. 

As autoridades brasileiras estimam aproximadamente 260 mil venezuelanos vivem atualmente no país. O 
fluxo de refugiados e migrantes vindos da Venezuela é o maior êxodo da história recente da América 
Latina e a ONU estima que mais de cinco milhões de pessoas venezuelanas já deixaram seu país de 
origem. 

Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2020/08/28/brasil-reconhece-mais-77-mil-venezuelanos-como-refugiados/Acessado em: 10/11/2020 

O estado de Roraima é o que mais tem sentido os impactos da crise no país vizinho, onde faltam 
medicamentos, atenção sanitária e alimentos. Em 2018, um grupo de moradores de Pacaraima (RR), 
cidade que faz fronteira com a Venezuela, incendiou acampamentos de imigrantes e os expulsaram. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas por refugiados e imigrantes no país de destino é o acolhimento 
e a integração local. A resistência que estes estrangeiros encontram entre a população local 
denominamos 

(a) filantropia 
(b) xenofobia. 
(c) homofobia. 
(d) monofobia 
(e) estrangeirismo. 
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TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de https://www.vestibular.uerj.br/wp-content/uploads/2019/02/2019_1eq_prova.pdf 

https://www.vestibular.uerj.br/wp-content/uploads/2019/02/2019_1eq_prova.pdf

