Processo Seletivo para acesso ao
Novo Ensino Médio Firjan SESI
com Itinerário de Formação Técnica Firjan SENAI
Edital 002/2022

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.

25 de janeiro de 2022
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Língua Portuguesa
Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04.

A maior herança que podemos deixar para nossos filhos (e netos) é o gosto e hábito pela leitura. Em tempos
de coronavírus, nada mais oportuno do que estimular pais, avós, tios e todos os que estão colaborando nos
mutirões de apoio às famílias para tratar esse assunto.
São comprovadas as vantagens de habituar as crianças com livros e leitura desde o berço. Isso permite que
associem o gosto pela leitura ao prazer de estar com um adulto querido. Por isso, falamos em “leitura
desde o berço”. Desde cedo, a criança deve receber doses variadas de leitura ao longo do dia – nas
brincadeiras da manhã, nas leituras associadas às rotinas do dia, nas leituras no sofá e, sem faltar, nas
leituras na hora de dormir.
(...)
Em 2010 me apaixonei pelo tema. A razão: tinha obtido sucesso com programas de alfabetização, mas para
fazer a criança chegar bem ao 5º ano do ensino fundamental precisava começar mais cedo – com a formação
do gosto e hábito pela leitura. No Instituto Alfa e Beto, produzimos um catálogo chamado “Os 600 livros
que toda criança deve ler antes de chegar na escola”. O catálogo está superado, mas a ideia permanece:
6 anos, 100 livro por ano, 2 livros por semana. Uma dieta saudável.
(Adaptado de: https://veja.abril.com.br/coluna/educacao-em-evidencia/vamos-disseminar-o-virus-da-leitura/)

Questão 01: O autor do artigo, João Batista de Oliveira, compara a leitura com
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

o hábito de fazer atividade física.
o afeto entre os membros da família.
os cuidados físicos que todos devem ter com as crianças.
os cuidados médicos que as crianças devem receber.
a alimentação saudável.

Questão 02: O uso das aspas em - “Os 600 livros que toda criança deve ler antes de chegar na escola” –
justifica-se por
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

ser uma expressão conotativa.
chamar a atenção para uma expressão específica.
ser o título de um projeto.
é transcrição de fala.
é trecho retirado de outra obra.

Questão 03: Quando o autor fala em “leitura desde o berço” quer dizer
(a) sentido metafórico, pois os bebês não sabem ler.
(b) uma expressão conotativa para fazer os pais entenderem que é importante cultivar o hábito de
leitura, assim que as crianças entrem na alfabetização.
(c) uma figura de linguagem para exagerar a importância da leitura.
(d) sentido literal, pois desde o nascimento é importante que as crianças tenham relação de afeto com o
livro e a família.
(e) para criar uma imagem simbólica para quem lê os textos.
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Questão 04: NÃO há uma expressão de marcação temporal em
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

“Em tempos de coronavírus”
“nas brincadeiras da manhã”
“nas leituras no sofá”
“na hora de dormir”
“Em 2010 me apaixonei pelo tema”

Leia o texto para responder as questões 05, 06, 07, 08 e 09.

Leia autores negros
Os sinais de apagamento da produção negra são evidentes. É raro que bibliotecas dos cursos indiquem
mulheres ou pessoas negras; mais raro ainda que indiquem mulheres negras, cuja presença no debate
universitário e intelectual é extremamente apagada. Durante os quatro anos da minha graduação em
filosofia, não me sugeriram a leitura de nenhuma autora branca, que dirá negra.
(...)
O apagamento da produção e dos saberes negros e anticoloniais contribui significativamente para a
pobreza do debate público, seja na academia, na mídia ou em palanques políticos. Se somos a maioria da
população, nossas elaborações devem ser lidas, debatidas e citadas.
A importância de estudar autores negros não se baseia numa visão existencialista, ou seja, na crença de
que devem ser lidos apenas por serem negros. A questão é que é irrealista que numa sociedade como a
nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a formulação do saber.
(RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.)

Questão 05: No livro Pequeno manual antirracista, Djamila Ribeiro faz considerações sobre como podemos
repensar a sociedade do ponto vista da luta contra a discriminação. O assunto principal deste trecho é
(a) como a população negra foi escravizada.
(b) a importância de estudarmos cientistas negras para avanço da sociedade.
(c) como mulheres e pessoas negras têm seus saberes apagados pela sociedade.
(d) autoras negras não são indicadas nos cursos de graduação em filosofia.
(e) mulheres negras são discriminalizadas ao transmitirem conhecimento literários.
Questão 06: O trecho aqui destacado pode ser considerado
(a) narrativo, pois conta a história do apagamento da escrita das pessoas negras.
(b) descritivo, afinal aponta como o apagamento acontece.
(c) dissertativo, apresenta uma tese e argumenta sobre o assunto.
(d) entrevista, porque constitui fala da autora Djamila Ribeiro para a editora Companhia das Letras.
(e) epistolar, visto que se trata de uma carta para a sociedade brasileira assinada por Djamila Ribeiro.

Processo Seletivo para acesso ao Novo Ensino Médio Firjan SESI com Itinerário de Formação Técnica Firjan SENAI

Questão 07: É identificado como fato (e não opinião), o trecho da alternativa
(a) “Durante os quatro anos da minha graduação em filosofia, não me sugeriram a leitura de nenhuma
autora branca, que dirá negra.”
(b) “O apagamento da produção e dos saberes negros e anticoloniais contribui significativamente para a
pobreza do debate público”.
(c) “A importância de estudar autores negros não se baseia numa visão existencialista”.
(d) “nossas elaborações devem ser lidas, debatidas e citadas.”
(e) “é irrealista que numa sociedade como a nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a
formulação do saber.”
Questão 08: Você já deve ter ouvido a frase: “não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”, o
prefixo “anti” quer dizer negação, ou seja, o contrário de.
A palavra cujo prefixo tem o mesmo sentido de negação/oposição é
(a) intelectual
(b) irrealista
(c) existencialista
(d) evidente
(e) formulação
Questão 09: O pronome cujo (cuja, cujos, cujas) concorda com a palavra que vem a seguir, conforme o
trecho - “mais raro ainda que indiquem mulheres negras, cuja presença no debate universitário e
intelectual é extremamente apagada” - a frase que mantém a correção gramatical no uso deste pronome
encontra-se na alternativa
(a) Os autores cujo trabalhos fazem referência ao antirracismo estão tendo visibilidade devido aos
movimentos sociais.
(b) As escritoras negras cuja literatura aborda temas relacionados à negritude estão recebendo prêmios
importantes.
(c) O Brasil vive a ilusão de que a escravidão foi menos sofrida do que em países cujos pesquisadoras
escreveram livros que resgatam o tema.
(d) É necessário que os brasileiros reconheçam as violências ocorridas durante a escravidão cuja dores
estigmatizaram a maioria da população.
(e) É imprescindível que toda população brasileira tome atitudes antirracistas, o que não apagará o
passado, cuja histórias poderão ser ressignificadas.
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Leia o texto para responder as questões 10, 11, 12 e 13:

Entrevista de Conceição Evaristo
Sobre a luta de mulheres negras por espaço:
Estamos evoluindo, mas a evolução não se deu gratuitamente. É preciso que nós, mulheres
negras, é preciso que a gente force passagens, empurre as portas. Nossas conquistas são oriundas
de lutas, à medida que impomos nossas vozes e reivindicamos esses espaços. Aí, realmente, eles
vão se alargando...
De onde vem a “escrevivência” sua forma de escrever?
Meu texto nasce muito de ficar matutando, mas o que me gera o texto são lembranças, fatos,
aquilo que ouço.
(...) É na dinâmica da vivência. A ‘escrevivência’ é uma escrita que nasce desse compromisso com
a vida, com a vivência. (...) É desse desejo de captar a dinâmica da vida, esse fluir (...)
(Trecho adaptado de: www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/09/07/conceicao-evaristo-frases-poderosas-em-entrevista-no-roda-viva.htm .)

Questão 10: Sobre o trecho retirado da entrevista da escritora ao Roda Viva, em 2021, podemos afirmar
que é um neologismo a palavra

(a) escrevivência.
(b) matutando.
(c) oriunda.
(d) captar.
(e) dinâmica.

Questão 11: A figura de linguagem presente no trecho: “é preciso que a gente force passagens, empurre
as portas” é
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

antítese.
metonímia.
metáfora.
catacrese.
paradoxo.

Questão 12: O trecho: Nossas conquistas são oriundas de lutas, à medida que impomos nossas vozes e
reivindicamos esses espaços, está reescrito sem perda de significado em
(a) Nossas conquistas
espaços.
(b) Nossas conquistas
espaços
(c) Nossas conquistas
espaços
(d) Nossas conquistas
espaços.
(e) Nossas conquistas
espaços.

são oriundas de lutas, porque impomos nossas vozes e reivindicamos esses
são oriundas de lutas, visto que que impomos nossas vozes e reivindicamos esses
são oriundas de lutas, logo que impomos nossas vozes e reivindicamos esses
são oriundas de lutas, para que impomos nossas vozes e reivindicamos esses
são oriundas de lutas, conforme impomos nossas vozes e reivindicamos esses

Processo Seletivo para acesso ao Novo Ensino Médio Firjan SESI com Itinerário de Formação Técnica Firjan SENAI

Questão 13: A conjunção “à medida que” reescrita na frase anterior tem valor de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

proporção.
explicação.
finalidade.
tempo.
adversidade.

Leia o texto para responder as questões 14 e 15.

Rei da Holanda anuncia que deixará de usar carruagem de ouro com imagens de
negros escravizados
O rei da Holanda, Willem-Alexander, anunciou nesta quinta-feira que não usará uma carruagem de ouro
que traz imagens de pessoas negras escravizadas em um painel na lateral.
Chamado "De Gouden Koets", o veículo puxado a cavalo era usado tradicionalmente no transporte do
monarca holandês para a abertura do parlamento, batizados, casamentos e outras ocasiões especiais.
A carruagem era utilizada pelos reis holandeses desde 1901. No entanto, seu último uso ocorreu em 2015.
A interrupção ocorreu para a reforma do veículo, em meio a um crescente debate sobre racismo no país.
O anúncio foi feito por meio de um vídeo oficial gravado pelo rei e divulgado nas redes sociais e nos veículos
de mídia. Willem-Alexander aparece dizendo que a sociedade holandesa não está pronta para ver a
carruagem nas ruas.

Lacaios caminham ao lado da Carruagem Dourada, que leva o rei Willem-Alexander e a rainha Maxima ao Palácio Noordeinde, após o rei da Holanda abrir
oficialmente o ano parlamentar em Haia, Holanda, em 17 de setembro de 2013 — Foto: Peter Dejong/AP
(Adaptado da página @jornaloglobo, em 13/01/2022, foto retirada do site: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/01/14/rei-da-holandaaposenta-carruagem-de-ouro-com-imagem-de-negros-escravizados.ghtm l)

Questão 14: A variante linguística utilizada na reportagem do jornal é
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

regional, pois refere-se à Holanda.
jargão, porque são palavras específicas do jornalismo.
culta, visto que está próxima do padrão formal da língua portuguesa.
gíria, dada a necessidade de usar palavras que se referem às circunstâncias da reportagem.
conotativa, para dar valor literário ao texto.
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Questão 15: De acordo com o texto, o real motivo para o rei suspender o uso da carruagem é porque
(a) o veículo era puxado a cavalo.
(b) o povo não está preparado para vê-la nas ruas da Holanda.
(c) o veículo foi reformado.
(d) o rei acha que a reforma não ficou adequada.
(e) o crescente debate sobre racismo no país.
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Matemática
Observe a imagem seguir para responder às questões 16, 17 e 18:

Observe a imagem a seguir, que apresenta o diâmetro da terra e de alguns outros corpos celestes de nossos
Sistema Solar:

Disponível em
https://www.google.com/search?q=o+tamanho+do+mundo&rlz=1C1GCEB_enBR983BR983&oq=o+tamanho+do+mundo&aqs=chrome..69i57j
0i22i30l9.2257j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Questão 16: Comparando-se o diâmetro da Terra com o diâmetro da Lua, assinale a afirmativa correta:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

A
A
A
A
A

Terra tem diâmetro mais de 5 vezes maior que a Lua.
Terra tem diâmetro cerca de 3,6 vezes maior que a Lua.
Terra e a Lua são praticamente do mesmo tamanho.
Lua tem diâmetro mais de 5 vezes maior que a Terra.
Lua tem diâmetro cerca de 3,6 vezes maior que a Terra.

Questão 17: Comparando-se o diâmetro da Terra com o diâmetro do Sol, podemos afirmar que:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

A Terra não caberia dentro do Sol.
Caberiam apenas cerca de 100 Terras dentro do Sol.
O diâmetro do Sol é mais de 1000 vezes maior do que o diâmetro da Terra.
O diâmetro da Terra é pouco maior do que o diâmetro do Sol.
O Sol e a Terra têm praticamente o mesmo tamanho.

Questão 18: Imagine um carro que viaje com velocidade constante de 100 km/h. Se ele percorresse todo
o diâmetro da Terra, levaria quanto tempo?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Menos de 3 dias.
Menos de 5 dias.
Mais de 5 e menos de 6 dias.
Mais de 6 dias.
Mais de 1 mês.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 19 e 20:

Homem-Aranha 3 | Filme se torna a 3ª maior bilheteria da história
da Marvel.
Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é um verdadeiro fenômeno e segue quebrando recordes. A produção
arrecadou US$ 1,53 bilhões de dólares ao redor do mundo e se tornou a 3ª maior bilheteria da história da
Marvel. O filme está atrás apenas de Guerra Infinita e Ultimato. Detalhe a produção não foi lançada ainda
na China.

Disponível em https://estacaonerd.com/homem-aranha-3-filme-se-torna-a-3a-maior-bilheteria-da-historia-da-marvel-confira/
Acesso em 12/01/2022.

Questão 19: Considerando a que cada dólar equivale a R$ 5,54 (cotação obtida em 12/01/2022), qual seria
o valor da arrecadado pelas bilheterias do filme, de acordo com o texto, em reais?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

R$
R$
R$
R$
R$

276 milhões.
1,53 bilhões.
5,54 bilhões.
7,07 bilhões.
8,47 bilhões.

Questão 20: Suponha que o valor médio de um ingresso para assistir ao filme Homem Aranha 3 custe
US$20,00. Se todos os ingressos vendidos ao redor do mundo custassem esse valor, quantos ingressos teriam
sido vendidos para que o filme alcançasse a bilheteria informada no texto?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

0,765 milhões de ingressos.
76,5 milhões de ingressos.
765 milhões de ingressos.
7,65 bilhões de ingressos.
17,65 bilhões de ingressos.
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Leita o texto e observe a imagem a seguir para responder às questões 21, 22 e 23:

A imagem abaixo, extraída do Google, traz dados referentes à vacinação da população brasileira e
mundial contra a COVID-19.

Fonte: Google. Acesso em 12/01/2022.

Questão 21: De acordo com as informações contidas na imagem acima, temos 145 milhões de pessoas
totalmente vacinadas no Brasil, o que corresponde a 68,2% da população total brasileira. Com base nesses
dados, quantos habitantes há no Brasil?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

338 milhões de habitantes.
212,6 milhões de habitantes.
145 milhões de habitantes.
98,9 milhões de habitantes.
68,2 milhões de habitantes.

Questão 22: De acordo com as informações contidas na imagem acima, qual o tamanho da população
mundial total?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

1,97 bilhões de habitantes.
3,92 bilhões de habitantes.
9,37 bilhões de habitantes.
7,79 bilhões de habitantes.
4,71 bilhões de habitantes.

Questão 23: Sobre as quantidades de pessoas vacinadas no Brasil e no mundo, podemos afirmar que:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Proporcionalmente, há um percentual maior de vacinados no mundo do que no Brasil.
Proporcionalmente, há um percentual menor de vacinados no mundo do que no Brasil.
Proporcionalmente, a taxa de vacinação é a mesma quando comparamos o Brasil com o mundo.
Há mais pessoas vacinadas no Brasil do que no restante do mundo.
Há menos pessoas vacinadas no restante do mundo do que no Brasil.
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Leia o texto e observe a imagem a seguir para responder às questões 24 e 25:

Em uma cidade hipotética, há um parque que possui três pistas de corridas circulares, compostas por três
circunferências colocadas lado a lado, conforme a figura abaixo.

A circunferência maior, à esquerda e em vermelho, possui diâmetro de 45 metros. As outras duas, menores,
ao centro e à direita, possuem 30 metros de diâmetro, cada.
Dados para as questões 18 e 19:
Área da Circunferência: 𝐴 = 𝜋𝑟²
Comprimento da Circunferência: 𝐶 = 2𝜋𝑟

Questão 24: Dois amigos, Alberto e Bruno, resolveram fazer uma aposta. Alberto correria uma volta
completa em torno da circunferência maior, e Bruno correria uma volta completa em torno de cada
circunferência menor. Qual deles está em desvantagem nessa aposta?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Alberto, pois correrá uma distância maior do que Bruno.
Bruno, pois correrá uma distância maior do que Alberto.
Os dois estão em estado de igualdade, pois correrão a mesma distância.
Não é possível determinar qual dos dois correrá menos.
Meia volta na pista de 45 m de diâmetro já é maior do que duas voltas nas pistas de 30 m de
diâmetro.

Questão 25: A prefeitura da cidade resolveu pintar o interior das pistas, para manter a conservação e o
bom estado do parque. O círculo maior, à esquerda, será pintado de vermelho. Os dois círculos menores,
ao centro e à direita, serão pintados de azul. Qual deles gastará mais tinta?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

A pista única de 45 m de diâmetro.
As duas pistas de 30 m de diâmetro.
A mesma quantidade de tinta será gasta nos dois casos.
Não é possível determinar qual dos casos gastará mais tinta.
Meia pista de 45 m de diâmetro já gastaria mais tinta do que duas pistas de 30 m de diâmetro.
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Observe a imagem a seguir para responder à questão 26:

Questão 26: A tirinha chama a atenção do leitor para os perigos de se fazerem generalizações com base
na observação direta de casos pontuais, sem critérios de validação consistentes. Em matemática, quando
generalizamos uma ideia, ela deve ser justificada, provada, com base em argumentos lógicos válidos.
Assinale a única alternativa que contém uma generalização correta do ponto de vista da matemática.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Dupliquei um número, e o resultado foi maior que o número original. Então, toda vez que eu
duplicar um número, o resultado será maior que o número original.
Tripliquei um número, e o resultado foi maior do que o número original. Então, toda vez que eu
triplicar um número, o resultado será maior que o número original.
Somei um número ao seu antecessor e o resultado deu um número positivo. Então, toda vez que eu
somar um número ao seu antecessor, o resultado será positivo.
Somei três números consecutivos e o resultado deu par. Então, toda vez que somarmos três
números consecutivos, o resultado é par.
Somei dois números pares, e o resultado deu par. Então, toda vez que somamos números pares, o
resultado da soma é par.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 27, 28, 29 e 30.

Começa a valer alta de 4,85% na gasolina e de 8,08% no diesel da
Petrobras
Começa a valer hoje (12) o aumento dos preços da gasolina e do diesel, anunciados pela Petrobras nesta
terça (11). Os aumentos acontecem nas refinarias e não são necessariamente repassados ao consumidor,
ou repassados na totalidade. Isso depende dos outros elos da cadeia, como distribuidoras e postos, que são
livres para definirem preços.
O valor médio da gasolina vendida para as distribuidoras passa de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, um
reajuste de 4,85%. Já para o diesel, de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%. Disponível em

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/01/12/comeca-a-valer-hoje-aumento-de-precoda-gasolina-e-do-diesel.htm . Acesso em 13/01/2021

Questão 27: Imagine que o proprietário de um carro gaste, por mês, R$ 300,00 com gasolina. Supondo que
o aumento relatado no texto, de 4,85%, seja repassado nessa mesma proporção para o consumidor final,
quanto esse proprietário passará a gastar, por mês, com gasolina?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

R$
R$
R$
R$
R$

295,15
304,85
309,70
314,55
324,00

Questão 28: O texto relata que o valor médio da gasolina vendida para as distribuidoras era de R$ 3,09,
antes do aumento. O preço médio da gasolina, vendida nos postos do município de Três Rios, na mesma
época é de R$ 7,72 (segundo informação do site especializado, acessado em 13/01/2022,
https://precodoscombustiveis.com.br/postos/cidade/3261/rj/tres-rios, conforme imagem a seguir). Esse
acréscimo envolve o todos os custos do processo de distribuição e venda, bem como os tributos
incorporados ao valor final do combustível.

Qual a diferença entre o valor médio da gasolina vendida para o consumidor nos postos de gasolina do
município de Três Rios, e a o valor médio da gasolina vendida para as distribuidoras, antes do aumento?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

R$
R$
R$
R$
R$

3,09
3,24
4,63
7,72
7,79
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Questão 29: Um rapaz deseja abastecer seu carro com 25 litros de gasolina, e encontrou um posto de
gasolina que cobra exatamente o preço médio praticado no município de Três Rios, ou seja, R$ 7,72 por
litro de gasolina. Quando ele deverá pagar?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

R$
R$
R$
R$
R$

32,72.
327,70
193,00.
217,60.
172,70.

Questão 30: Esse mesmo rapaz calcula que seu carro consiga percorrer 13,6 km com cada litro de
gasolina. Que distância ele será capaz de percorrer se abastecer os 25 litros?

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

250
310
340
372
396

km.
km.
km.
km.
km.
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Ciências da Natureza
Observe a imagem a seguir para responder às questões 31 e 32:

A imagem a seguir apresenta o diâmetro da Terra e de alguns outros corpos celestes de nossos Sistema
Solar:

Disponível em
https://www.google.com/search?q=o+tamanho+do+mundo&rlz=1C1GCEB_enBR983BR983&oq=o+tamanho+do+mundo&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.2257j0j4
&sourceid=chrome&ie=UTF-8 . Acesso em 12/01/2021.

Questão 31: Supondo que a massa dos corpos celestes apresentados seja diretamente proporcional ao
diâmetro de cada um deles, assinale a única alternativa incorreta, com base no Princípio da Gravitação
Universal:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

A Força da Gravidade é maior na superfície da Terra do que na superfície de Marte.
A Força da Gravidade na superfície Lua é menor do que na Terra.
Quanto maior a massa de um planeta, maior a Força da Gravidade na superfície desse planeta.
A Força da Gravidade na superfície do Sol é a maior de todo o Sistema Solar.
A Força da Gravidade na superfície da Terra é menor do que a na superfície de Marte.

Questão 32: Se alguém decidisse percorrer uma distância equivalente ao diâmetro da terra, de carro, e
conseguisse manter uma velocidade média de 80km/h, quanto tempo essa pessoa levaria?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Menos de 100 horas.
Um pouco menos de 140 horas.
Um pouco menos de 160 horas.
Um pouco mais de 180 horas.
Mais de 200 horas.
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Questão 33: As azeitonas estão longe de ser unanimidade quando se trata de sabor: alguns amam, outros
detestam. Mas se há um ponto em que quase todos concordam, é que nem sempre é fácil abrir os vidros
de azeitonas. É frequente que as tampas de metal fiquem bem presas ao vidro, especialmente quando
guardamos o pote na geladeira.

Uma “dica” comumente encontrada para facilitar a abertura desse tipo de pote, com tampa de metal e
corpo de vidro, é mergulhar todo o pote, incluindo a tampa, em água quente. Isso facilita a abertura
porque
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

com o calor, o vidro se dilata mais facilmente que o metal, e assim a tampa se solta mais facilmente.
com o calor, o vidro e o metal se dilatam igualmente, e assim a tampa se solta mais facilmente.
com o calor, o metal se dilata mais que o vidro, e assim a tampa se solta mais facilmente.
a água quente limpa o pote, e a remoção das sujeitas facilita a abertura.
a água quente queima as azeitonas, que liberam gás e empurram a tampa.
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Questão 34:
Para que serve naftalina? O que é, quais os riscos e como usar com segurança
Ninguém gosta de abrir a gaveta do armário e ser surpreendido com a presença de traças ou de uma barata
asquerosa. É de dar calafrios! E é por essas e por outras que se popularizou o uso da naftalina. Mas apesar
de tão comum, muita gente nem sabe para que serve a naftalina e se ela é tão boa assim quanto dizem
por aí.
As naftalinas são uma substância química que possuem uma propriedade física muito interessante: elas
conseguem sair diretamente do estado sólido para o gasoso, transformando-se em um tipo de gás com
cheiro forte o suficiente para espantar baratas, traças, formigas e até mesmo os ratos. Isso tudo a um
preço bem acessível, já que um pacotinho de naftalina é vendido pela bagatela de R$ 1,90.
O que parecia muito bom até as últimas linhas muda completamente de figura a partir de agora. Isso
porque a naftalina faz mal sim à saúde. [...] O gás liberado pelas naftalinas é prejudicial à saúde humana
quando inalado, causando diversos sintomas e reações. Isso sem contar que a naftalina é um perigo para
as crianças, uma vez que sua forma arredondada se assemelha muito a balas e gomas de mascar, podendo
levar os pequenos a ingerir a substância acidentalmente.
Adaptado de https://www.decorfacil.com/para-que-serve-naftalina/ . Acesso em 13/01/2022.

À passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, como ocorre com as naftalinas, damos o
nome de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

fusão.
condensação.
gasificação.
sublimação.
liquefação.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 35 e 36:

O projeto internacional RIPE (Realizando a Fotossíntese de Eficiência Aumentada) alcançou os primeiros
resultados no desafio de aprimorar o processo biológico mais importante da Terra: a fotossíntese. Dez anos
após seu lançamento, cientistas dos EUA, Inglaterra e Austrália conseguiram “superar bilhões de anos de
seleção natural” e aumentar a biomassa de colheitas nos seus campos de testes. O resultado foi obtido por
meio do cruzamento plantas e engenharia genética para melhorar utilização dos espectros da luz do sol.
Disponível em: https://agevolution.canalrural.com.br/cientistas-criam-superfotossintese-para-elevar-producao-em-60/ Acesso em 17/01/2022.

Questão 35: A fotossíntese pode ser considerada, biologicamente, a reação química mais poderosa do
planeta. Pois é a partir dela que a maioria dos organismos se desenvolvem. Na equação da fotossíntese é
possível observar os elementos químicos envolvidos.

Considerando esta equação, qual (quais) substância(s) simples existe(m)?
(a)
(b)
(c)
(d)

Somente uma substância simples, a molécula de O2.
Duas substâncias simples, as moléculas de O2 e o CO2.
Três substâncias simples, as moléculas de O2 , o CO2 e H2O.
Não existem substâncias simples.
(e) Somente uma, a molécula de CO2.
Questão 36: A fotossíntese é o processo mais poderoso do planeta. É a partir dela que os seres produtores
transformam luz solar em alimento, ocasionando assim o seu desenvolvimento. Em uma cadeia alimentar,
os produtores são importantes

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

pois são a base para que a maioria das espécies no planeta existam.
a fotossíntese acontece sem a necessidade dos seres produtores.
por serem responsáveis pela absorção da luz do Sol somente em regiões desérticas.
para diminuem as concentrações de oxigênio no planeta.
para diminuir a incidência da luz do Sol no processo fotossintético.
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Questão 37: A azia é caracterizada pela sensação de queimação no estômago, dor na garganta e nas
regiões superior e média do peito, além de um gosto ácido na boca. O desconforto nessas regiões costuma
aparecer logo após as refeições. Normalmente, para que os sintomas melhorem são ingeridos
medicamentos conhecidos como antiácidos estomacais que têm a função de neutralizar o excesso de ácido
na boca e no estômago. A função inorgânica que contém neste medicamento é classificada e exemplificada
por
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

um ácido, o HCL.
um óxido, o O2.
uma base, Mg (OH)2.
uma base, H2O.
um ácido, o H2SO4.

Questão 38: Muitas são as substâncias químicas utilizadas no cotidiano das pessoas. Dentro da química,
elas compõem o grupo das funções inorgânicas: ácido, base, sal e óxido. A tabela a seguir demonstra a
aplicação de algumas destas substâncias.
SUBSTÂNCIA

APLICAÇÃO

I

KMnO4

Agente bactericida

II

NH4OH

Produtos de limpeza

III

H3BO3

Água boricada

IV

MgSO4

Ação laxativa

V

NaClO

Água sanitária

Pela análise da tabela, pode-se afirmar que a(s) substância(s):
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

I e II são da mesma função inorgânica.
II é um sal proveniente da reação entre base e sal ácido.
III e V são classificadas como óxidos.
IV é um sal: sulfato de magnésio.
V e III pertencem à mesma função inorgânica.
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Questão 39: O ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma substância muda
de estado físico, em uma dada pressão.

Disponível em: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-estados-fisicosmateria.htm Acesso em 17/01/2022.

A tabela acima representa os pontos de fusão e ebulição de algumas substâncias. Se considerarmos a
Amônia a uma temperatura de -20 ºC e o Mercúrio a uma temperatura de -40º C, essas amostras estarão,
respectivamente, nos estados
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

sólido e líquido.
gasoso e líquido.
gasoso e sólido.
líquido e gasoso.
líquido e sólido.
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Questão 40: Leia a tirinha a seguir:

Disponível em: https://www.facebook.com/editoramoderna/photos/a.164223026989348/2548076535270640/?type=3&theater Acesso em
17/01/2022.

Na natureza é muito comum observar como os organismos se relacionam uns com os outros. Essas relações
ecológicas podem ser consideradas harmônicas (positivas) ou desarmônicas (negativas). Na tirinha,
podemos observar algumas dessas relações. A relação das formigas com os pulgões pode ser considerada

(a) parasitismo: uma espécie se alimenta de outra.

(b) mutualismo: ambas espécies se beneficiam.
(c) comensalismo: somente os pulgões são beneficiados.
(d) mutualismo: somente as formigas se beneficiam.
(e) predatismo: somente as formigas se beneficiam.
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Ciências Humanas
Questão 41:
Por que fósseis achados no Marrocos mudam tudo o que sabemos sobre a origem da
humanidade?

A teoria de que o homem moderno evoluiu em um único "berço de humanidade" há 200 mil anos no leste
da África perdeu sustentação científica, graças a novas pesquisas recém-divulgadas.
Fósseis dos cinco mais antigos humanos de que se tem notícia foram encontrados no norte africano,
mostrando que surgimos ao menos 100 mil anos antes do que se pensava.
Em trabalhos publicados nesta quarta-feira no periódico científico Nature, os pesquisadores sugerem agora
que a nossa espécie evoluiu por todo o continente, de forma muito mais fragmentada do que se pensava.
(...) "Esse material (fóssil) representa a raiz da nossa espécie, é o mais antigo (...) já encontrado na África
ou em qualquer outro lugar", explica o professor Jean-Jacques Hublin, do Instituto Max Planck de
Antropologia Evolucionária (MPI), na Alemanha.
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-40182666 . Acesso em: 18/01/2022. Adaptado.

A Teoria da Evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra.
Segundo essa teoria, que tem Charles Darwin como o principal nome, qual a denominação científica do
homem moderno?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Australopitecos
Homo habilis
Homo erectus
Homo sapiens sapiens
Símios
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Questão 42:
“[...] não são os goianases maliciosos nem refalsados, antes simples e bem acondicionados e facilíssimos
de crer em qualquer coisa. É gente de pouco trabalho, muito mole, não usam entre si lavouras, vivem da
caça que matam e peixe que tomam nos rios e das frutas silvestres que o mato dá; são grandes flecheiros
e inimigos de carne humana, não matam os que cativam, mas aceitam-nos por seus escravos; se encontram
com gente branca não lhe fazem nenhum dano, antes boa companhia e quem acerta de ter algum escravo
goianás não espera dele algum serviço, porque é gente folgazã de natureza e não sabe trabalhar.”
SOUSA, Gabriel Soares de. Notícia do Brasil (1587)

A relação entre os indígenas que aqui habitavam e os colonizadores portugueses era bastante complexa,
no entanto podemos concluir, a partir relatos em documentos históricos, que essa relação foi marcada
(a) pela preocupação dos portugueses em preservar todos os traços da cultura indígena.
(b) pelo respeito às crenças e rituais praticados pelos povos indígenas
(c) pela consolidação de alianças com algumas etnias indígenas, a fim de capturar nativos inimigos e assim
escravizá-los
(d) por uma certa indiferença por parte dos portugueses, já que os indígenas, por serem insubordinados
ao trabalho, não interessavam aos colonizadores
(e) por conflitos constantes entre os portugueses de um lado e todas as outras etnias indígenas do outro.

Questão 43:
Sobre a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, considere as alternativas abaixo:
I.

A Primeira Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos com a utilização de teares a
vapor para a produção têxtil. A utilização do petróleo como fonte de energia foi a principal
característica.

II.

A Segunda Revolução Industrial limitou se a Inglaterra, no final do século XVII, com a utilização
da energia elétrica nas fábricas

III.

A Primeira Revolução Industrial ocorreu entre 1760 a 1860 e ficou limitada, primeiramente,
à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear
mecânico.

IV.

A Segunda Revolução Industrial ocorre com o aprimoramento de técnicas na produção e com
a utilização da eletricidade e do petróleo. Expande-se para outros países, como Estados
Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha.

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

I e II
I e IV
II e III
III e IV
todas estão corretas
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Questão 44: Observe a charge a seguir:

Adaptado de CARUSO, Chico.
Disponível em: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/uma-revisao-sobre-era-vargas.htm.
Acesso em: 18/01/2022

Na charge acima, o famoso cartunista Chico Caruso ilustra as fases da chamada Era Vargas (1930-1945).
Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das fases da Era Vargas representadas na charge.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Governo centralizador, ao enfraquecer o legislativo.
Governo popular, ao promover a reforma agrária
Governo justiceiro, ao estimular o armamento da população
Governo socialista, ao estatizar a desapropriação dos meios de produção
Governo neoliberal, por defender um estado mínimo
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Questão 45:

QUINO: Sem título. 2003.
A charge acima ilustra uma das características da chamada Nova Ordem Mundial: uma nova configuração
política que tem os Estados Unidos como a principal potência mundial. Assinale a alternativa que melhor
descreve as causas da Nova Ordem Mundial.
(a) O fim da 1ª Guerra Mundial foi a principal causa que levou o mundo a uma nova configuração
política.
(b) O final da 2ª Guerra Mundial significou um rearranjo nas relações internacionais de modo a provocar
o surgimento de uma Nova Ordem.
(c) A Nova Ordem Mundial teve início com o final da Guerra Fria, quando os Estados Nacionais aceitaram
a hegemonia dos Estados Unidos e reconheceram a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico
Norte) como a força militar internacional suprema
(d) Esse período em que a ordem bipolar dá lugar a unipolaridade, tem início com a vitória de Donald
Trump nas eleições para presidente dos EUA, o que acentuou a política imperialista estadunidense.
(e) A referida Nova Ordem teve como causa os atentados de 11 de setembro realizados pela Al-Qaeda
em solo americano e que levou à morte de quase 3 mil pessoas.
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Questão 46: Observe a figura abaixo:

O fenômeno climático representado na figura acima é chamado de:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

El Niño.
La Niña.
Inversão térmica.
ZCAS -Zona de Convergência do Atlântico Sul.
Ilha de Calor.
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Questão 47:

A imagem acima ilustra os dois principais movimentos da terra: Rotação e Translação. Graças a esses
movimentos existem diferenças no tempo atmosférico em qualquer lugar do planeta Terra.
Leia as afirmativas abaixo e considere a alternativa que contenha as afirmações corretas no que se refere
à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas da Terra.
I. A rotação determina os ciclos da produção agrícola: época do plantio, da colheita etc.
II. Sem o movimento de rotação, a face iluminada da Terra seria extremamente quente e a face
escura, coberta de gelo, impossibilitando a vida no planeta.
III. É a translação que determina as estações do ano, bem como os solstícios de verão e os solstícios
de inverno.
IV. A principal consequência da rotação é a existência alternada entre os dias e as noites.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
Apenas a afirmativas III e IV estão corretas
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
Todas as afirmativas estão corretas
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Questão 48:
A figura abaixo representa o Brasil dividido nas 5 Regiões estabelecidas pelo IBGE que considera aspectos
naturais, sociais e econômicos. Sendo assim, assinale a proposição correta:

(a) O número 5 indica a região Sul, onde possui a maior população entre as 5 regiões. Nela é possível
encontrar a maior floresta tropical do mundo. Economicamente, a principal atividade concentra-se no
extrativismo mineral e vegetal
(b) A maior área das cinco regiões encontra-se na Região Norte, identificada no mapa pelo número 1.
Nesta área demarcada no mapa, localiza-se a maior concentração do Cerrado brasileiro e os seus
extensos e importantes cursos d'água.
(c) A região Nordeste, indicada no mapa pelo número 2, possui o menor número de estados entre as
demais regiões. Destaca-se pela sua importância no período colonial, já que representa a primeira
zona de povoamento criada pelos conquistadores portugueses
(d) A região Centro-Oeste, identificada pelo número 3, passou a crescer após a construção de Brasília, a
presença do bioma caatinga é a principal característica da região.
(e) O número 4 identifica a região Sudeste que é marcada por um relevo planáltico e pelo clima tropical.
É a região mais populosa e com uma economia muito diversificada e dinâmica, com destaque para a
intensa industrialização.
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Questão 49:

Metaverso: o mecanismo de reprodução do sistema capitalista

O Metaverso é a construção de um universo paralelo, onde a ideologia do mercado é a hegemonia
indiscutível e o próprio ser humano é uma mercadoria. O seu impacto educativo é enorme. Poderia também
ser usado para democratizar mais saberes (...) é um espaço virtual repleto de conteúdos digitais onde se
tenta replicar o mundo (por meio) de um novo desenvolvimento de programação de computadores, uso de
algoritmos, realidade aumentada, inteligência artificial (...), interação de avatar, lógica sequencial e
escalada dos jogos de vídeo. (...) pode abrir caminho para instituições de ensino que abrigam alunos e
professores de diferentes nacionalidades num mesmo espaço, elevando a desterritorialização e
globalização cultural a uma nova fase.
Disponível em: https://www.esquerda.net/artigo/metaverso-o-mecanismo-de-reproducao-do-sistema-capitalista/78903. Acesso em: 18/01/2022

O texto acima fala de como as tecnologias relacionadas ao metaverso pode potencializar um dos fenômenos
mais abordados na Geografia Humana da atualidade: a globalização. Sobre esse tema, é INCORRETO
afirmar que:
(a) A globalização originou-se a partir das Grandes Navegações no século XVI, momento em que as trocas
comerciais se ampliaram para outras nações.
(b) A rede mundial de computadores nesse mundo globalizado, cada vez mais rápida e eficiente,
permitiu a comunicação e o acesso a qualquer parte do globo de forma instantânea.
(c) o crescimento de empresas multinacionais, que podem ser controladas de qualquer lugar do mundo,
bem como a circulação de capitais, são umas das principais características desse fenômeno mundial.
(d) A mundialização das comunicações não proporcionou a universalização dos meios de comunicação,
provocando assim um aumento da desigualdade de acesso à informação.
(e) A globalização intensifica o ritmo das mudanças nos meios de produção, tendendo a um aumento de
tecnologias limpas e sustentáveis.
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Questão 50:

Foto: RPC Foz do Iguaçu/Reprodução

A imagem acima ilustra um fenômeno de deslocamento de pessoas que comumente ocorre nos grandes
centros urbanos, em todo o mundo. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse fenômeno.
(a) Êxodo rural: movimentos da população rural em direção aos grandes centros urbanos.
(b) Êxodo urbano: deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo.
(c) Nomadismo: pessoas que mudam de lugar periodicamente e não estabelecem moradia fixa em nenhum
lugar.
(d) Movimento pendular: deslocamento diário de trabalhadores entre o local de residência e o local de
trabalho.
(e) Transumância: grupo de pessoas que migram temporariamente e continua tendo como referência de
moradia o local de origem.
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Tabela Periódica

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

