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04 de dezembro de 2021 

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. 
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Língua Portuguesa 

Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04 

O que ocorre em nosso cérebro ao ler um romance 

A experiência de ser envolver com uma boa história literária altera nosso sistema neural, transportando 

nossa mente e dando a ela uma verdadeira simulação do que estamos lendo. Segundo Keith Oatley, 

professor de Psicologia da Universidade de Toronto e especialista em ficção, “quando nos envolvemos nas 

simulações da ficção, o que aprendemos é transferido para nossas interações cotidianas”. 

Alinhamos nossas emoções e pensamentos com os dos personagens.  Com imagens de ressonância magnética 

funcional, foi comprovado que quando as pessoas leem algo que descreve uma ação, como “subindo as 

escadas” a leitura leva à simulação do conteúdo motor e emocional do cérebro, acompanhada por 

mudanças nas regiões cerebrais que provocam ação, como se o leitor estivesse de fato realizando aquilo. 

Nosso inconsciente é um leitor infatigável e que está sempre aprendendo – quem lê, interpreta a partir de 

seu inconsciente. 

Adaptado de @elpaisbrasil. Acesso em 29/08/2021. 

 
Questão 01: O objetivo do texto é 

(a) vender os romances de Keith Oatley. 

(b) apresentar a importância da pesquisa sobre as conexões cerebrais. 

(c) explicar a importância da leitura de romances para o cérebro. 

(d) demonstrar como funciona a leitura de romance pode confundir o nosso cérebro. 

(e) informar aos leitores que só devem ser lidos romances para desenvolvimento do cérebro. 

 
Questão 02: De acordo com a estrutura do texto, pode-se afirmar que é 

(a) uma entrevista de Keith Oatley ao site “El país”. 

(b) uma notícia do jornal “El país”. 

(c) uma narrativa. 

(d) uma descrição do funcionamento do cérebro. 

(e) uma chamada para a leitura de um artigo. 

 

Questão 03: Algumas palavras que não conhecemos podem ter seu sentido esclarecido pelo contexto. Em 

“Nosso inconsciente é um leitor infatigável”, a palavra sublinhada tem o sentido de 

(a) incansável. 

(b) desprezível. 

(c) imprestável. 

(d) apreciável. 

(e) lamentável. 
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Questão 04: No trecho – “quem lê, interpreta a partir de seu inconsciente”, a palavra sublinhada tem o 

prefixo -IN com o mesmo sentido de 

(a) inconsistente. 

(b) inconstante. 

(c) ingerir. 

(d) imprescindível 

(e) impossível. 

 

 

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

Sequestro no Elite 

A noite friorenta daquele início de junho caía quando as luzes se acenderam iluminando a área esportiva 

do Colégio (...), completamente deserta, não fossem os dois cadáveres estendidos à frente da metade 

feminina dos vestiários. 

Estranhas gravatas vermelhas, pegajosas, escorriam do pescoço de cada um deles, maculando-lhes o 

branco das camisas. Os dois sisudos e mal-encarados agentes de segurança da filha do presidente dos 

Estados Unidos tinham sido praticamente degolados... 

Se não estivessem mortos, e se o ruído do motor de um helicóptero não se sobrepusesse a todos os sons, 

de dentro do vestiário os dois teriam ouvido uma voz de menina, que desafiava, furiosa, em inglês: 

- I’m the presidente’s daugter! What do you think you’re doing? (Eu sou a filha do presidente! O que você 

pensa que está fazendo?) 

(Trecho adaptado do 1º capítulo do livro Droga de americana, de Pedro Bandeira.) 

 
A coleção “Os Karas”, do autor Pedro Bandeira, marcou gerações. O livro Droga americana teve sua 

primeira publicação em 1999. A forma de dialogar com os jovens através de suas histórias, tornou o autor 

frequente na lista de livros adotados pelas escolas brasileiras de educação básica. 

 

Questão 05: O início do capítulo “Sequestro no Elite” envolve o leitor pela forte descrição apresentada. 

A cena de violência e suspense é marcada nos trechos a seguir, EXCETO em 

(a) “A noite friorenta daquele início de junho” 
(b) “dois cadáveres estendidos” 
(c) “Estranhas gravatas vermelhas, pegajosas, escorriam do pescoço de cada um deles” 
(d) “tinham sido praticamente degolados” 
(e) “Se não estivessem mortos” 
 

Questão 06: Quem conta uma história escolhe contá-la sobre um ponto de vista. Pode-se afirmar que o 

narrador de Droga de americana está em 

(a) 1ª pessoa: narrador-protagonista. 
(b) 1ª pessoa: narrador-personagem. 
(c) 3ª pessoa: narrador-observador. 
(d) 3ª pessoa: narrador-personagem. 
(e) 3ª pessoa: narrador-onisciente. 
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Questão 07: A figura de linguagem no trecho: “Estranhas gravatas vermelhas, pegajosas, escorriam do 

pescoço de cada um deles”, é 

(a) personificação. 
(b) metonímia. 
(c) catacrese. 
(d) antítese. 
(e) metáfora. 
 

Questão 08: Em: “A noite friorenta daquele início de junho caía quando as luzes se acenderam iluminando 

a área esportiva do Colégio Elite”, a conjunção assinalada na frase tem o mesmo valor semântico de 

(a) A noite friorenta daquele início de junho caía, assim que as luzes se acenderam iluminando a área 
esportiva do Colégio Elite. 

(b) A noite friorenta daquele início de junho caía, conforme as luzes se acenderam iluminando a área 
esportiva do Colégio Elite. 

(c) A noite friorenta daquele início de junho caía, porque as luzes se acenderam iluminando a área 
esportiva do Colégio Elite. 

(d) A noite friorenta daquele início de junho caía, portanto as luzes se acenderam iluminando a área 
esportiva do Colégio Elite. 

(e) A noite friorenta daquele início de junho caía, mas as luzes se acenderam iluminando a área 
esportiva do Colégio Elite. 

 

Leia a tirinha do Armandinho a seguir para responder as questões 09, 10 e 11: 

 

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

 

Questão 09: Na tirinha em questão, os recursos não verbais reforçam o objetivo da mensagem que é  

(a) chamar atenção para a importância da brincadeira do telefone sem fio. 
(b) identificar que na pandemia o risco de notícias falsas é ainda mais grave. 
(c) privilegiar a leitura de histórias em quadrinhos. 
(d) apresentar a necessidade de as crianças brincarem juntas na pandemia. 
(e) utilizar máscaras para falar ao telefone. 
 

 

 

 

 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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Questão 10: uso das aspas do primeiro quadrinho se dá para 

(a) sinalizar fala do personagem. 
(b) demonstrar citação. 
(c) uso de palavras estrangeiras. 
(d) registrar um provérbio. 
(e) assinalar sentido conotativo. 
 

Questão 11: Diferentemente do que aparece na tirinha, meias-verdades não precisa de hífen porque não 

é uma palavra composta. No caso, meia é um adjetivo que concorda em número (plural/singular) e gênero 

(masculino/feminino) com o substantivo verdade, quando é advérbio não flexiona. 

A palavra não foi utilizada com correção gramatical na frase: 

(a) O candidato ficou meio nervoso sempre que faz provas. 
(b) As meias melancias ficaram cortadas e precisam de refrigeração. 
(c) Armandinho fica meio revoltado quando lê fake news. 
(d) A personagem estava meia angustiada com o sequestro. 
(e) Fez meia prova e ainda assim achou que o resultado seria satisfatório. 
 

 

Leia o texto para responder as questões 12 e 13: 

Escolhido pela revista Time uma das 100 personalidades mais influentes do mundo em 2020, Felipe Neto 

precisa conviver com agressões na internet e só sai de casa acompanhado por uma equipe de seguranças. 

Ainda assim, não se arrepende de defender o que acredita. No ano passado, ele fundou o Instituto Vero, 

dedicado à educação digital no Brasil. "A luta mais importante neste momento é contra as teorias 

conspiratórias no ambiente digital que disseminam as desinformações, as fake news e o assassinato de 

reputações", diz. "Temos uma população que não consegue diferenciar uma notícia que recebe no 

WhatsApp de uma publicação de um veículo tradicional de imprensa. A internet é a maior arma já criada 

pela humanidade. E entregamos para todas as pessoas sem manual de instruções".  

Disponível em https://revistatrip.uol.com.br/trip-fm/felipe-neto-a-internet-e-maior-arma-criada-pela-humanidade. Acesso em 25/10/2021. 

 

O texto retirado da Revista Trip aborda a escolha de Felipe Neto, em 2020, como uma das personalidades 

mais influentes do mundo pela Time. Para justificar a escolha, a notícia apresenta o Instituto Vero criado 

pelo youtuber. Vero é uma palavra que veio do latim “verus”, significa verdade, veracidade. 

 

Questão 12: De acordo com o texto, o Instituto Vero tem o objetivo de 

(a) defender o que cada pessoa acredita, como liberdade individual ao usar as redes sociais. 
(b) profissionalizar as pessoas para que sejam remuneradas ao usar os meios digitais. 
(c) transformar a internet em arma para a humanidade, assim todos saberão como usar a arma que são 

as mídias digitais. 
(d) difundir teorias conspiratórias e disseminar desinformações. 
(e) privilegiar a educação digital para que as pessoas saibam distinguir notícias verdadeiras de fake 

news. 
 

 

 

https://revistatrip.uol.com.br/trip-fm/felipe-neto-a-internet-e-maior-arma-criada-pela-humanidade
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Questão 13: A expressão que abre o 2º período do texto - “Ainda assim” - apresenta, em relação ao 1º 

período, uma 

(a) adição. 
(b) explicação. 
(c) concessão. 
(d) explicação. 
(e) alternativa. 
 

 

Leia o texto para responder às questões 14 e 15: 

 

Disponível na página do Instituto Vero: https://www.vero.org.br/curso/modulo-4. Acesso em 25/10/2021. 

 

 

Questão 14: O módulo 4 da Agência Lupa, curso do Instituto Vero, chama a atenção para que identificar 

notícias reais. Todas as técnicas abaixo são exemplos de uso para desinformação, menos: 

(a) Falsa conexão: quando as legendas não dão suporte ao conteúdo das imagens ou títulos aos fatos 
contidos nos textos. 

(b) Conteúdo enganoso: má utilização da informação para levar o indivíduo a uma conclusão diferente 
da realidade. 

(c) Conteúdo manipulado: quando a informação verdadeira (em texto, áudio ou imagens) é manipulada 
para enganar, como em montagem de fotos alteradas digitalmente. 

(d) Conteúdo impostor: quando fontes verdadeiras são forjadas, por exemplo, criação de sites muito 
parecidos com o de grandes veículos ou contas falsas em redes sociais se passado por autoridades. 

(e) Verificação: antes de repassar uma notícia, procurá-la em outros sites, checar a data e conferir 
como o conteúdo é abordado em outras fontes. 

 

https://www.vero.org.br/curso/modulo-4
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Imagem (I) 

Imagem (II) 

Imagem (III) 

Questão 15: Em tempos de pandemia, várias informações falsas circularam nas redes digitais. Observe as 

imagens a seguir: 

 

  

              

 

 

 

 

(a) As três imagens contêm informações falsas, já desmentidas em público por estudos científicos. 
(b) As três informações são verdadeiras e contribuíram para diminuição da circulação do vírus. 
(c) As duas primeiras informações são falsas, mas a última é verdadeira, porque apresenta a fonte de 

referência. 
(d) As duas primeiras informações são verdadeiras, mas a última é falsa porque apresenta imagens que 

não condizem com o texto. 

(e) A primeira informação é verdadeira, pois o alho cura a covid. As duas seguintes são falsas, afinal as 

máscaras já se provaram eficazes. 
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Matemática 

Leia o texto a seguir para responder às questões 16 e 17: 

Por que somos seres únicos? 

Olhe ao redor e vai perceber como todas as pessoas são diferentes. Rostos, corpos, comportamentos e 

personalidades, todos parecem únicos e especiais. Agora pense na humanidade como um todo. Somos cerca 

de 7 bilhões, mas estimativas sugerem que 100 bilhões de pessoas viveram e morreram nos últimos 50 mil 

anos. Até onde sabemos, todas elas são, ou foram, totalmente únicas. O mesmo se aplica a todos os seres 

humanos que ainda estão por nascer. 

Há na nossa espécie uma quantidade incrível de variação. Quanto mais buscamos tecnologias para 

confirmar identidades, mais descobrimos qualidades que tornam cada um de nós especial. 

Disponível em  
https://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI317647-17825,00-POR+QUE+SOMOS+SERES+UNICOS.html  

 

O texto acima ilustra o quanto cada ser humano é único, e faz parte de uma reportagem publicada pela 

Revista Galileu.  

 

Questão 16: O trecho cita que cerca de 100 bilhões de seres humanos marcaram presença humana na 

Terra, em um período de 50 mil anos. Se a quantidade de nascimentos fosse exatamente a mesma todos 

os dias, nos últimos 50 mil anos, quantos bebês teriam nascido por dia, aproximadamente (1 ano = 365 

dias)? 

(a) 5 480 000 bebês por dia 
(b) 2 000 000 bebês por dia  
(c) 20 000 bebês por dia  
(d) 5480 bebês por dia 
(e) 548 bebês por dia 
 

Questão 17: Outro trecho dessa mesma reportagem diz: “Uma parcela de apenas 0,5% do DNA dos humanos 

é distinto entre as pessoas e seria responsável pela infinidade de diferenças que vemos. Mas tão pouco 

seria suficiente para explicar todas as variações que encontramos? Na teoria, sim. E muito. Nosso genoma 

contém cerca de 3,2 bilhões de letras de código de DNA [...]” 

Com base nesse trecho, podemos afirmar que a parcela do DNA humano que é distinta entre as pessoas 

contém cerca de: 

(a) 16 mil letras de código de DNA 
(b) 16 milhões de letras de código de DNA 
(c) 0,5 milhões de letras de código de DNA 
(d) 1,6 bilhões de letras de código de DNA 
(e) 32 bilhões de letras de código de DNA 
 

 
 

 

 

 

https://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI317647-17825,00-POR+QUE+SOMOS+SERES+UNICOS.html
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Leia o texto e observe a imagem a seguir para responder às questões 18 e 19: 

Entre as inúmeras utilidades do pensamento matemático, está forma lógica e objetiva de se organizar 

dados e de se traçar meios de comparação entre eles. Uma vez estabelecidos os critérios de comparação, 

podemos tomar decisões mais assertivas, seguindo-os. 

Uma pizzaria está lançando uma promoção, e pelo valor de R$39,90 você pode escolher entre comprar 

uma pizza circular, de 45 cm de diâmetro, ou comprar duas pizzas circulares, de 30 cm de diâmetro. 

 

 

Disponível em https://diariodorio.com/wp-content/uploads/2020/07/daleopizzaria_20200710_144435_0-1280x720.jpg/  
Acesso em 26/08/2020. 

 

Questão 18: Um cliente com muita fome, deseja saber qual das opções o permitirá comer mais pizza, pelo 

valor de R$ 39,90. Qual das opções é a mais vantajosa, nesse sentido? 

(a) Uma pizza de 45 cm de diâmetro. 
(b) Duas pizzas de 30 cm de diâmetro. 
(c) Qualquer opção permitirá comer a mesma quantidade de pizza. 
(d) Não é possível determinar qual das opções oferece a maior quantidade de pizza. 
(e) Meia pizza de 45 cm de diâmetro já fornece mais pizza do que duas pizzas de 30 cm de diâmetro. 
 

Questão 19: Um cliente com menos fome, mas que adora comer a borda da pizza, deseja saber qual das 

opções permitirá comer mais borda, pelo valor de R$39,90. Qual das opções é a mais vantajosa, nesse 

sentido? 

(a) Uma pizza de 45 cm de diâmetro. 
(b) Duas pizzas de 30 cm de diâmetro. 
(c) Qualquer opção permitirá comer a mesma quantidade de borda. 
(d) Não é possível determinar qual das opções oferece a maior quantidade de borda. 
(e) Meia pizza de 45 cm de diâmetro já fornece mais pizza do que duas pizzas de 30 cm de diâmetro. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/
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Leia a tirinha a seguir para responder à questão 20: 

 

 

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

 

Questão 20: Cada uma das afirmativas a seguir contém duas afirmativas matemáticas. Em algumas delas 

há apenas meias verdades, ou seja, uma das afirmativas é verdadeira, enquanto a outra é falsa. Assinale 

a alternativa que contém as duas afirmativas verdadeiras.  

(a) (𝑎 +  𝑏)² =  𝑎² +  𝑏²   e    40% de 50 é maior do que  20. 

(b) (𝑎 +  𝑏)² ≠  𝑎² +  𝑏²   e    40% de 50 é maior do que 20. 
(c) (𝑎 +  𝑏)² =  𝑎² +  2𝑎𝑏 +  𝑏²   e    40% de 50 é menor do que 20. 

(d) (𝑎 +  𝑏)² =  𝑎² +  2𝑎𝑏 +  𝑏²   e    40% de 50 é igual a 20. 

(e) (𝑎 +  𝑏)² =  𝑎² +  𝑏²   e    40% de 50 é igual a 20. 
 

 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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Leia o texto a seguir para responder às questões 21, 22, 23, 24 e 25: 

Por que carro eletrificado ainda é caro no Brasil 

Carga tributária, economia de escala e valor da bateria explicam altos preços dos veículos com propulsão 

elétrica no País 

No ano passado, as vendas de veículos eletrificados (100% elétricos e híbridos) deram um salto no Brasil. 

Foram emplacadas [em 2020] 19.745 unidades contra 11.858 em 2019. Esse avanço representa aumento de 

66,5%, um abismo muito grande em comparação à queda de 26,2% do mercado de automóveis de passeio 

e comerciais leves com motor a combustão. Nesse cenário, a pergunta que os executivos das montadoras 

fazem é óbvia: se tamanho crescimento aconteceu com os preços dos modelos com propulsão eletrificada 

nas alturas, como seria se eles fossem mais acessíveis? 

Há alguns fatores que explicam os valores exorbitantes cobrados pelos modelos eletrificados no Brasil. A 

bateria, que antes era a vilã principal, ainda é um calcanhar de Aquiles, mas o maior empecilho hoje se 

chama carga tributária. “Precisamos seguir crescendo para não perder o timing do crescimento da 

mobilidade elétrica no País”, afirma Thiago Sugahara, vice-presidente da Associação Brasileira do Veículo 

Elétrico (ABVE). [...] 

“O problema é que, em países da Europa, os veículos com mais eficiência energética pagam menos 

impostos e, no Brasil, acontece o oposto”, revela Sugahara. Aqui, um automóvel com motor a combustão 

que percorre entre 10 e 12 quilômetros por litro paga 7% de IPI. Já um carro híbrido, que roda 25 km/l 

chega a pagar até 15%. “Seria mais coerente se o veículo elétrico pagasse o mesmo IPI que um modelo 1.0 

flex”, defende Antonio Calcagnotto, diretor de relações institucionais, governamentais e de 

sustentabilidade da Audi do Brasil. 

“O IPI joga contra”, complementa Sugahara. Para ele, cobrar mais impostos sobre os veículos eletrificados 

é uma distorção. “Se houvesse incentivos fiscais, as montadoras se sentiriam estimuladas a fazer carros 

eletrificados no País. E a produção local seria primordial para reduzir os preços”, avalia. 

Adaptado de: https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/por-que-carro-eletrificado-ainda-e-caro-no-brasil/. 

Acesso em 21/10/2021. 

 

Questão 21: Qual a diferença entre o número de carros eletrificados emplacados no Brasil em 2020 e em 

2019? 

(a) 31603 
(b) 19745 
(c) 11858 
(d) 9870 
(e) 7887 
 

Questão 22: Considere dois veículos que custem R$ 60.000,00, um com motor à combustão e um híbrido. 

Considerando os percentuais apontados no texto, qual o valor do IPI pago em cada um deles?  

(a) R$ 7.000,00 no carro com motor à combustão, e R$ 15.000,00 no híbrido. 
(b) R$ 9.000,00 no carro com motor à combustão, e R$ 4.200,00 no híbrido. 
(c) R$ 11.858,00 no carro com motor à combustão, e R$ 19.745,00 no híbrido. 
(d) R$ 4.200,00 no carro com motor à combustão, e R$ 9.000,00 no híbrido. 
(e) R$ 15.900,00 em ambos os carros. 
 

 

 

https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/por-que-carro-eletrificado-ainda-e-caro-no-brasil/
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Questão 23: O texto indica o rendimento médio dos carros normais, com motor à combustão (12km por 

litro de combustível), e o rendimento médio dos carros híbridos (25 km por litro de combustível). 

Considerando esses valores apresentados no texto, um carro híbrido poderia rodar até quantos quilômetros 

a mais do que um carro à combustão, se ambos fossem abastecidos com 30 litros de combustível? 

(a) 130 km a mais 
(b) 360 km a mais 
(c) 390 km a mais 
(d) 750 km a mais 
(e) 1300 km a mais 
 

Questão 24: O texto indica que, de 2019 para 2020, houve um aumento de 66,5% nos emplacamentos de 

veículos eletrificados. Se o mesmo percentual de aumento for mantido de 2020 para 2021, quantos carros 

eletrificados serão emplacados, aproximadamente, neste ano? 

(a) Cerca de 66,5 mil veículos eletrificados 
(b) Cerca de 32,8 mil veículos eletrificados 
(c) Cerca de 19,7 mil veículos eletrificados 
(d) Cerca de 11,8 mil veículos eletrificados 
(e) Cerca de 7,4 mil veículos eletrificados 
 

Questão 25: O preço médio do litro de gasolina nos postos do Rio de Janeiro, em outubro de 2021, é de 

R$ 6,912 (é, os postos de gasolina têm o costume de usar 3 dígitos decimais nos seus preços...): 

 

Adaptado de: https://precodoscombustiveis.com.br/pt-br/city/brasil/rio-de-janeiro/rio-de-janeiro/3239 Acesso em 

21/10/2021. 

Considerando este preço médio, quanto custaria para percorrer um total de 300 quilômetros em um carro 

comum à combustão (com rendimento de 12 km por litro de gasolina) e em um carro híbrido (com 

rendimento de 25 km por litro de gasolina), conforme nos indica o texto? 

 

(a) R$ 172,80 no carro à combustão, e R$ 82,94 no carro híbrido. 
(b) R$ 82,94 no carro à combustão, e R$ 172,80 no carro híbrido. 
(c) R$ 12,00 no carro à combustão, e R$ 25,00 no carro híbrido. 
(d) R$ 250,00  no carro à combustão, e R$ 120,00 no carro híbrido. 
(e) O preço é o mesmo nos dois tipos de carro, pois ambos usam gasolina. 
 

  

https://precodoscombustiveis.com.br/pt-br/city/brasil/rio-de-janeiro/rio-de-janeiro/3239
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Leia a tirinha a seguir para responder às questões 26 e 27. 

 

 

Calvin e Haroldo, por Bill Watterson. Disponível em https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-

para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507. Acesso em 21/10/2021. 

 

Questão 26: Supondo que Calvin possa acertar 1 em cada 4 bolas de neve que ele arremesse, quantas 

pessoas ele acertaria, se jogasse todo o seu estoque? 

(a) 4 pessoas 
(b) 40 pessoas 
(c) 50 pessoas 
(d) 200 pessoas 
(e) 800 pessoas 
 

 

Questão 27: Entediado porque nenhum de seus amigos quis brincar com as bolas de neve, Calvin percebeu 

que era mais inteligente procurar uma forma de socializar com os colegas, em vez de atirar neles, mesmo 

que fosse de brincadeira.  

Para isso, decidiu usar toda a água contida nas bolas de neve para fazer uma deliciosa limonada, e dividi-

la com os seus amigos. 

Ele percebeu que poderia fazer uma jarra cheia de limonada derretendo 18 bolas de neve. Nessas 

circunstâncias, quantas jarras de limonada Calvin será capaz de produzir? 

(a) Menos de 5 jarras de limonada. 
(b) Menos de 10 jarras de limonada. 
(c) Um pouco mais de 11 jarras de limonada. 
(d) Um pouco mais de 16 jarras de limonada. 
(e) Mais de 25 jarras de limonada. 
 

  

https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507
https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507
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Leia o texto a seguir para responder às questões 28, 29 e 30. 

Pesquisa mostra área plantada com soja no Brasil maior que a Itália  

O Brasil já possui uma área de 36 milhões de hectares com plantação de soja de acordo com levantamento 

divulgado pela MapBiomas. Sozinho, esse cultivo já ocupa 4,3% do território nacional. Essa área é 

equivalente ao território da República do Congo e é superior a países como Itália, Vietnã e Malásia. Metade 

desse total está na região do Cerrado, onde a soja avançou sobre 16,8 milhões de hectares nos últimos 36 

anos.  

O levantamento levou em conta o crescimento da área de agricultura entre 1985 e 2020. Segundo ele, a 

área mapeada com lavoura de soja e milho triplicou. Já culturas perenes, como café e citrus (laranja, 

limão e tangerina, entre outros), tiveram expansão de 2,7 vezes. 

Disponível em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/10/20/pesquisa-mostra-area-plantada-com-soja-no-brasil-

maior-que-a-italia.htm. Acesso em 22/10/2021  

Questão 28: O hectare é uma unidade de medida bastante comum em contextos relacionados à agronomia. 

Cada hectare equivale a 10.000 m², ou seja, um quadrado com 100 m de lado, conforme a figura.  

 

De acordo com os dados do texto, a área plantada com soja no Brasil equivale a quantos quadrados como 

esse? 

(a) 3.600 
(b) 360.000 
(c) 3.600.000 
(d) 36.000.000 
(e) 36.000.000.000 
 

Questão 29:  Se toda a área plantada com soja no Brasil fosse alocada em um único grande quadrado, qual 

seria o tamanho da diagonal desse quadrado? 

(a) 600 𝑚 
(b) 6000 𝑚  

(c) 6000√2 𝑚 
(d) 36000 𝑚 

(e) 36000√2  𝑚 
 

Questão 30: Para se calcular o valor da diagonal de um quadrado, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, 

porque: 

(a) Os lados de um quadrado têm valores iguais. 
(b) Os lados de um quadrado formam ângulo reto. 
(c) A diagonal de um quadrado, juntamente com um de seus lados, são sempre catetos de um triângulo 

retângulo.  
(d) A diagonal de um quadrado é sempre equivalente ao dobro do lado desse quadrado. 
(e) Não é possível calcular o valor da diagonal de um quadrado por meio do Teorema de Pitágoras. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/10/20/pesquisa-mostra-area-plantada-com-soja-no-brasil-maior-que-a-italia.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/10/20/pesquisa-mostra-area-plantada-com-soja-no-brasil-maior-que-a-italia.htm
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Ciências da Natureza 

Questão 31: Observe a imagem abaixo:  

 

 Disponível em https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/06/a-fisica-do-skate-como-atletas-olimpicos-dominam-

a-ciencia-para-vencer.htm. Acesso em 01/10/2021.  

Nas olimpíadas de Tokyo foi possível perceber a grandiosidade de alguns esportes. Um deles foi o skate, 
muito bem representado, entre outros atletas, pela brasileira Rayssa Leal, de 13 anos.   

Quando os atletas desta modalidade olímpica fazem um salto, por exemplo, podemos ver o skate 
“decolando”.  

No momento em que está no solo, quando a skatista empurra a prancha na direção do chão, a prancha a 
empurra de volta com uma força de mesma intensidade. Este momento ilustra uma das leis da Física, 
conhecida como:  

(a) Princípio de Ação e Reação – 3ª Lei de Newton. 
(b) Lei da Gravitação Universal. 
(c) Terceira Lei da Termodinâmica. 
(d) Lei da Conservação de Massa e Energia. 
(e) Princípio da Inércia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/06/a-fisica-do-skate-como-atletas-olimpicos-dominam-a-ciencia-para-vencer.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/06/a-fisica-do-skate-como-atletas-olimpicos-dominam-a-ciencia-para-vencer.htm
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Questão 32: Na modalidade “Salto com Vara”, o atleta precisa correr a uma certa distância, saltar e passar 

por cima de uma barra usando uma vara de apoio. O atleta que conseguir ultrapassar, sem derrubá-la e 

com a maior altura, vence a competição.  

Para conseguir grandes alturas o atleta precisa correr o máximo que puder. Ao correr, o atleta armazena 

um tipo de energia. Ao apoiar-se na vara, para o salto, essa energia armazenada se converte em outros 

tipos de energia, deformando a vara, fornecendo o impulso necessário ao atleta para alcançar a altura do 

salto. 

 

 Disponível em: https://azeheb.com.br/blog/a-fisica-no-esporte-salto-com-vara/ Acesso em 07/10/2021. 

Nos dois momentos descritos acima, como podem ser chamados, respectivamente, os tipos de energia 

envolvidos? 

(a) Durante a corrida, a energia armazenada chama-se energia potencial gravitacional e, durante o 
salto, ela se converte em energia cinética e em energia térmica. 

(b) Durante a corrida, a energia acumulada energia cinética e, durante o salto, ela se converte apenas 
em energia cinética. 

(c) Durante a corrida, a energia acumulada chama-se energia cinética e, durante o salto, ela se 
converte em energia potencial elástica e em energia potencial gravitacional. 

(d) Durante a corrida, a energia acumulada chama-se energia potencial elástica e, durante o salto, ela 
se converte em energia cinética e energia potencial elétrica. 

(e) Durante a corrida, a energia acumulada chama-se energia potencial gravitacional e, durante o salto, 
ela se converte em energia cinética e energia potencial elástica. 

 

 

 

  

https://azeheb.com.br/blog/a-fisica-no-esporte-salto-com-vara/
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Questão 33: “As radiações ionizantes são eletromagnéticas ou corpusculares e carregam energia. Ao 

interagirem com os tecidos, dão origem a elétrons rápidos que ionizam o meio e criam efeitos químicos 

como a hidrólise da água e a ruptura das cadeias de DNA. A morte celular pode ocorrer, então, por vários 

mecanismos, desde a inativação de sistemas vitais para a célula até sua incapacidade de reprodução.” 

Disponível em: 

https://oncologiaabc.com.br/radioterapia/#:~:text=Ao%20interagirem%20com%20os%20tecidos,at%C3%A9%20sua%20incapacidad

e%20de%20reprodu%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 26/10/2021. 

 O tipo de radiação citado no texto pode ser utilizado em procedimentos que 

(a) eliminam as bactérias intestinais. 
(b) recuperam pacientes terminais. 
(c) removem tecidos machucados. 
(d) tratam os tumores cancerígenos. 
(e) curam as doenças crônicas. 
 

 

Questão 34: A figura abaixo representa um adaptador de tomada, mais conhecido como “benjamin”. 

 

 

 

Características:  

Corrente Máxima: 10 A 
Tensão: 127V a 250V 

 

 

 

 

A tabela abaixo indica a potência de alguns equipamentos ligados a uma rede de 127V: 

 

Considerando as características do adaptador e a tabela, quais os equipamentos que poderiam ser ligados 

simultaneamente ao “benjamim” e que o permitiriam funcionar com segurança?  

(a) liquidificador e o secador de cabelo. 
(b) secador de cabelo e o grill. 
(c) ferro de passar e o liquidificador. 
(d) ferro de passar e o secador de cabelo. 
(e) grill, o ferro de passar e o liquidificador. 
 

 

 

 

https://oncologiaabc.com.br/radioterapia/#:~:text=Ao%20interagirem%20com%20os%20tecidos,at%C3%A9%20sua%20incapacidade%20de%20reprodu%C3%A7%C3%A3o
https://oncologiaabc.com.br/radioterapia/#:~:text=Ao%20interagirem%20com%20os%20tecidos,at%C3%A9%20sua%20incapacidade%20de%20reprodu%C3%A7%C3%A3o
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Questão 35: Os refrigerantes normalmente são feitos à base de água gaseificada e suco de fruta. Mas, 

além da fruta que nomeia o sabor do refrigerante, é comum que outras sejam usadas para manter o 

equilíbrio. Por exemplo: a maçã que adoça, enquanto o limão reduz o dulçor.  

Além desses ingredientes, muitos refrigerantes apresentam aroma e corante naturais, que são elementos 

derivados de plantas, carnes e frutos do mar, para adicionar cheiro ou cor ao produto. 

 

Adaptado de: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/04/refrigerantes-naturais-sao-uma-boa-opcao-de-

bebida-nutricionistas-analisam.htm?cmpid=copiaecola Acesso em 07/10/2021 

Considerando a mistura resultante da água gaseificada e do suco de fruta, pode-se dizer um refrigerante 

é uma: 

(a) Mistura homogênea, apresentando duas fases. 
(b) Mistura heterogênea, apresentando três fases. 
(c) Mistura heterogênea, apresentando duas fases. 
(d) Mistura homogênea, apresentando uma fase. 
(e) Mistura homogênea, apresentando cinco fases. 
 

Questão 36:  

 

Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/15/derretimento-de-gelo-na-groenlandia-atingiu-ponto-

irreversivel-diz-estudo.ghtml Acesso em 08/10/2021. 

As camadas de gelo da Groenlândia encolheram a um ponto irreversível, segundo dados publicados na 

revista científica Nature Communications Earth & Environment. Esse derretimento já está fazendo com 

que os oceanos subam cerca de um milímetro por ano, em média, tornando a Groenlândia a maior 

responsável por essa elevação. Em julho, o gelo marinho polar atingiu sua menor extensão em 40 anos. 

Esse derretimento do gelo é uma mudança de estado físico. Esta mudança é classificada como: 

(a) Fusão, pois é a passagem do estado gasoso para líquido. 
(b) Solidificação, pois é a passagem do estado líquido para sólido. 
(c) Condensação, pois é a passagem do estado gasoso para o líquido. 
(d) Fusão, pois é a passagem do estado sólido para o líquido. 
(e) Solidificação, pois é a passagem do estado sólido para o líquido. 
 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/04/refrigerantes-naturais-sao-uma-boa-opcao-de-bebida-nutricionistas-analisam.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/04/refrigerantes-naturais-sao-uma-boa-opcao-de-bebida-nutricionistas-analisam.htm?cmpid=copiaecola
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/15/derretimento-de-gelo-na-groenlandia-atingiu-ponto-irreversivel-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/15/derretimento-de-gelo-na-groenlandia-atingiu-ponto-irreversivel-diz-estudo.ghtml
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Questão 37: O óleo de cozinha residual, quando descartado de forma incorreta, pode gerar graves 

problemas econômicos e ambientais. O aproveitamento desse resíduo para a produção de sabão pode ser 

uma forma atrativa de reciclagem, pois além de agregar valor ao que seria jogado fora, diminui o impacto 

ambiental causado pelo seu descarte.  

Um dos elementos utilizados é o hidróxido de sódio, popularmente conhecido como soda cáustica. Assinale 

a alternativa que apresenta duas bases, sendo uma delas, o hidróxido de sódio. 

(a) Ba(OH)2 e FeCl3 
(b) Al(OH)3 e Na2O 
(c) KOH e BaF2 
(d) Cu e Mg(OH)3 
(e) NaOH e Mg(OH)2 
 

 

Questão 38: O ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma substância muda 

de estado físico, em uma dada pressão. 

 

A tabela acima representa os pontos de fusão e ebulição de alguns materiais. Se considerarmos duas 

amostras, uma com água a temperatura de 50 ºC e outra com álcool etílico a temperatura de 79º C, essas 

amostras estarão, respectivamente, nos estados: 

(a) Sólido e líquido 
(b) Gasoso e líquido 
(c) Gasoso e sólido 
(d) Líquido e gasoso 
(e) Líquido e sólido 
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Questão 39: “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo global à ação para acabar 

com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam 

desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão 

contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.” 

Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs Acesso em 07/10/21. 

  

“Segundo o relatório da ONU publicado em 25 de outubro deste ano, a concentração de gases de efeito 

estufa na atmosfera mais uma vez atingiu níveis recordes, colocando o planeta em rota de aquecimento 

que excede em muito os limites críticos para evitar mudanças climáticas catastróficas. A concentração de 

dióxido de carbono (CO2) em 2020 foi 149% superior aos níveis anteriores à industrialização, batendo outro 

recorde anual, de acordo com o Boletim de Gases de Efeito Estufa da Organização Meteorológica Mundial 

(OMM).” 

Adaptado de: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/niveis-atuais-de-co2-na-atmosfera-colocam-o-mundo-muito-longe-

de-metas-climaticas/ Acesso em 25/10/21. 

 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 13 tem como meta adotar medidas urgentes 

para combater as alterações climáticas e os seus impactos. Este objetivo trata dos problemas das mudanças 

climáticas muito já discutidas no mundo. Considerando os dados apresentados, uma das medidas que 

poderia ser adotada para combater as alterações climáticas, seria: 

(a) Melhorar a eficiência energética e apostar nas energias renováveis, reduzindo o uso de combustíveis 
fósseis. 

(b) Não incentivar o uso de transporte público coletivo. 
(c) Incentivar o crescimento da indústria, da agricultura, da pesca e da pecuária, sem a conscientização 

para a segurança alimentar, o consumo responsável e a regra dos 7R’s. 
(d) Diversificar o cultivo de sementes que se adaptem melhor a climas mais mutáveis, fomentando o 

desmatamento. 
(e) Construir edificações e infraestruturas mais seguras, gerando emprego e renda para a população. 
 

 

Questão 40: A prática de atividades físicas promove diversos benefícios tanto para nossa saúde física 

quanto emocional. Quando realizados com regularidade, os exercícios contribuem para a prevenção de 

doenças crônicas, como por exemplo, a hipertensão arterial. O coração, principal estrutura do sistema 

circulatório, bombeia o sangue rico em oxigênio para todo o corpo, em um sistema chamado de circulação 

sistêmica ou grande circulação.  

No momento de uma atividade física, como em uma corrida, por exemplo, o sistema de grande circulação:  

(a) Aumenta o ritmo cardíaco, promovendo maior oxigenação sanguínea em todo o corpo.  
(b) Aumenta o ritmo cardíaco e, consequentemente, aumenta a quantidade dióxido de carbono nos 

órgãos.  
(c) Diminui o ritmo cardíaco, aumentando a concentração de CO2.  
(d) Diminui o ritmo cardíaco, aumentando a concentração de O2. 

(e) Não existe alteração do ritmo cardíaco, pois ele é controlado por sinapses.  

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs%20Acesso%20em%2007/10/21
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/niveis-atuais-de-co2-na-atmosfera-colocam-o-mundo-muito-longe-de-metas-climaticas/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/niveis-atuais-de-co2-na-atmosfera-colocam-o-mundo-muito-longe-de-metas-climaticas/
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Ciências Humanas 

Questão 41: Dentre as muitas diferentes espécies de primatas no mundo, há divisões em famílias 

estabelecidas pelos cientistas de acordo com certas características. Uma das famílias é a dos hominídeos, 

da qual o ser humano faz parte. Sendo assim, a afirmação de que o homem seria descendente dos macacos 

é incorreta.  

No século XIX, surgiram muitos críticos a Charles Darwin, os quais atribuíam equivocadamente a ele essa 

interpretação. Uma caricatura publicada em 1874 pelo ilustrador francês Faustin Betbeder é um exemplo 

dessas críticas: 

 
 
Como é denominada a teoria de Charles Darwin a que se refere o texto: 
 

(a) Teoria Criacionista: é uma forma de explicação sobre a origem do mundo onde se busca atribuir a 

constituição das coisas à ação de um sujeito criador. 

(b) Teoria do Big Bang: segundo seus defensores, por volta de 13 bilhões de anos atrás, o universo era 

muito mais denso e quente. Com o passar do tempo, foi resfriando e expandindo-se constantemente, 

proporcionando assim a vida no planeta. 

(c) Evolucionista: segundo essa teoria, todas as espécies vivas descendem de outras espécies que 

sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus 

descendentes. 

(d) Teoria da Panspérmia Cósmica: surgida na Grécia antiga, essa teoria atribui o surgimento da vida 

na Terra a micro-organismos de vida primária que teriam sido trazidos por meteoritos. 

(e) Teoria da Biogênese: que consiste na ideia do surgimento da vida a partir de matéria não viva, há 

cerca de 4 bilhões de anos. A Terra teria passado por diversas modificações climáticas, que 

produziram reações químicas, gerando os primeiros seres vivos. 
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Questão 42: “A colonização, apesar de toda violência e disrupção, não excluiu processos de reconstrução 

e recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista 

representa, para os índios, uma sucessão (...) de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura 

xinguana – que aparecerá para a nação brasileira nos anos 1940 como símbolo de uma tradição estática, 

original e intocada – é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças, que tem início no 

século X d.C. e continua até hoje.” 
FAUSTO Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.   

 

Com base no trecho acima, é correto afirmar que   

(a) Ao contrário do que se naturalizou entre muitos historiadores, a colonização europeia não se deu de 
forma violenta. Pode-se dizer que, de certa forma, houve, por parte dos colonizadores uma 
preservação e valorização de muitas etnias indígenas. 

(b) Não se pode dizer que hoje coabitamos com indígenas, já que foram extintos durante o processo de 
colonização. O que temos no Brasil atualmente é uma recriação mitológica do indígena. 

(c) a mortalidade dos indígenas ao longo dos primeiros séculos, após a chegada dos portugueses no 
Brasil, bem como a perda de suas identidades culturais, não tem relação direta com o processo de 
colonização europeia.  

(d) a cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo 
colonizador europeu.  

(e) várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações, ao processo colonizador 
europeu, como a xinguana.  

 

Questão 43: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabalhadores na fábrica 

 
A Revolução Industrial foi caracterizada pela transição do sistema de produção doméstico para o fabril. A 
Inglaterra foi pioneira nesse processo, durante a segunda metade do século XVIII. A Revolução Industrial 
trouxe consigo uma série de transformações econômicas, sociais, culturais, técnicas e tecnológicas.  
Podemos destacar, dentre essas transformações: 
 

I. o aprimoramento do trabalho doméstico e a diminuição da divisão social do trabalho. 

II. o aumento da fabricação de produtos têxteis, em função da substituição da energia humana e hidráulica 
pela energia a vapor, bem como a invenção da máquina de fiar. 

III. consolidação e valorização do trabalho dos artesãos e desvalorização da mão de obra empregada nas 
linhas de produção nas fábricas. 

IV. o desenvolvimento das cidades, que tiveram que se adaptar ao grande contingente de pessoas que 
migrava do meio rural em busca de emprego nas fábricas.  

V. podemos apontar o desenvolvimento tecnológico acelerado, que caracterizou uma sucessão de etapas 
evolutivas, como a Segunda Revolução Industrial (desenvolvida no século XIX, seu principal aspecto foi a 
criação dos motores de combustão interna movidos a combustíveis derivados do petróleo). 
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Estão corretas as afirmativas: 
(a) I, II e IV 
(b) II, IV e V 
(c) III, IV e V 
(d) I e III  
(e) todas estão corretas 
 

Questão 44: Observe a charge a seguir: 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/conheca-5-grandes-chargistas-da-historia-da-
folha.shtml?origin=folha.  

Acesso em: 08/10/2021 

 

A charge acima do cartunista Benedito C. B. Barreto, mais conhecido como Belmonte, contém uma sátira 

ao governo Vargas, durante o Estado Novo (1937-1945). Nesse período, o Brasil vivenciava um regime 

autoritário e tinha como principais características a centralização do poder, a redução considerável das 

liberdades civis e a utilização da propaganda para ressaltar as realizações do governo.  

 

Assinale a alternativa que explica onde reside a sátira contida na charge: 

 

(a) Apesar de ser um período marcado pelo desenvolvimentismo, a propaganda governista tentava 
mascarar as desigualdades sociais não superadas. 

(b) Vargas não enxergava os problemas sociais existentes no Brasil e acreditava que o país era próspero  
(c) Na crítica aos artistas da época que pintavam um Brasil altamente desenvolvido. 
(d) Na forma como as mulheres eram retratadas na época. 
(e) Ao mostrar que o Brasil vivenciava de fato uma economia altamente desenvolvida, o que não era, no 

entanto, retratado nos meios de comunicação. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/conheca-5-grandes-chargistas-da-historia-da-folha.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/conheca-5-grandes-chargistas-da-historia-da-folha.shtml?origin=folha
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Questão 45:  
 

 
A charge acima simboliza o fim da URSS, tal fato deu origem a um período que se chamou de Nova 
Ordem Mundial. Qual a alternativa define corretamente essa Nova Ordem? 
 

(a) Uma nova configuração política que se estabeleceu no pós-Guerra Fria, colocou os Estados Unidos 
como a principal potência mundial e teve como características: a unipolaridade, o fortalecimento 
da globalização, o crescimento do neoliberalismo e o surgimento de novos blocos econômicos 

(b) Período em que a ordem bipolar dá lugar a unipolaridade, com a Rússia assumindo um papel de 
nova potência bélica e econômica, após o fim da URSS. Teve como principal característica o fim 
dos blocos econômicos. 

(c) Período em que a ordem bipolar dá lugar a antes composta por um novo ordenamento político-

geográfico que teve como principal característica a consolidação da hegemonia dos países do bloco 

socialista formado pela Alemanha Oriental, China, Rússia e Polônia. O neoliberalismo entra em 

declínio, dando lugar a social-democracia. 

(d) A Nova Ordem Mundial é o contexto econômico, político e militar bipolarizado entre as duas 

principais potências: EUA e URSS. É um período caracterizado por tensões militares com a iminência 

da 3ª guerra mundial 

(e) A charge ilustra com bem o que se chamou de Nova Ordem Mundial: o naufrágio do modelo 

capitalista representado pela URSS. Emerge nesse período uma reorganização mundial na política 

e na econômica, com a China assumindo um lugar de principal potência.  
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Questão 46: Leia o trecho da reportagem abaixo: 

 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS MOSTRAM SINAIS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS TODOS 

OS DIAS DESDE 2012 

 
Com apenas um dia de observações meteorológicas globais, os cientistas já conseguem detectar um sinal das mudanças climáticas. 

 
“(...) As mudanças climáticas mostraram a grande força que exercem sobre o planeta e suas marcas podem 

ser vistas nas condições climáticas globais (...) Desde o fim da década de 1970, os cientistas estão cada 

vez melhores em mostrar e detectar os sinais das mudanças climáticas causadas pelos humanos a partir de 

um emaranhado que envolve todos os tipos de observações planetárias.(...) Os traços das mudanças 

climáticas são relativamente fáceis de constatar em alguns dados, como a temperatura média global do ar 

ou do oceano, que aumenta quase que ininterruptamente há décadas. Durante os últimos dez anos, a 

temperatura média da atmosfera da Terra foi 0,7 grau Celsius mais quente do que no meio do século 20 — 

mais da metade do quase 1 grau Celsius que o planeta aqueceu desde o início da Revolução Industrial.” 
 

Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2020/01/condicoes-meteorologicas-mostram-sinais-das-mudancas-

climaticas-todos-os-dias-desde  Acesso em: 22/10/2021 

 

O texto acima nos alerta para os efeitos das mudanças climáticas provocadas pela ação humana que podem 
ser percebidas, por exemplo, quando observarmos a previsão do tempo. Perceba que as palavras clima e 
tempo, apesar de serem utilizadas nos mesmos contextos, são conceitos diferentes. Assinale a alternativa 
que estabelece corretamente a diferença entre ambos: 
 
(a) O clima pode mudar várias vezes ao dia, enquanto o tempo se refere às condições que prevalecem 

em uma região ou em toda a Terra. 
(b) Para que possamos prever o tempo de uma região faz-se necessária a observação das características 

das condições atmosféricas desse lugar, num longo período, enquanto para sabermos do clima basta 
observarmos a previsão meteorológica em um determinado dia.  

(c) Apesar de muitos considerarem que clima e tempo são distintos, na verdade trata-se da mesma coisa, 

já que ambos se referem aos fenômenos meteorológicos 

(d) A diferença reside no conjunto de fenômenos da natureza a que cada um se refere. Enquanto o clima 

trata dos fenômenos relacionados à temperatura, o tempo se relaciona com atmosfera e umidade do 

ar. 
(e) Existem diferenças entre clima e tempo. O clima é o conjunto de condições meteorológicas de uma 

região em determinado período. Já o tempo é a combinação passageira dos elementos do clima. 

 
 
 
 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2020/01/condicoes-meteorologicas-mostram-sinais-das-mudancas-climaticas-todos-os-dias-desde
https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2020/01/condicoes-meteorologicas-mostram-sinais-das-mudancas-climaticas-todos-os-dias-desde
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Questão 47:  

 
 

A imagem acima indica um movimento da Terra que determina os equinócios e os solstícios. Assinale a 
alternativa que contém corretamente o nome do movimento e sua respectiva definição: 
 

(a) translação, cuja duração leva em torno de 24 horas.  

(b) rotação, que tem duração de, aproximadamente, 365 dias. 

(c) nutação, movimento em que há uma variação no eixo de rotação da Terra a cada 18,6 anos. 

(d) translação, responsável pela ocorrência dos dias e das noites. 

(e) translação, que dura cerca de 365 dias, originando as estações do ano. 
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Questão 48:  

Mapa 1        Mapa 2 
                                                                                                                 

 
 
 
O território brasileiro pode ser regionalizado por diferentes critérios. Acima temos dois mapas com 
regionalização distintas. No primeiro, os estados brasileiros são agrupados em cinco macrorregiões, 
enquanto o segundo apresenta uma regionalização com apenas três.  
Assinale a alternativa em que cita corretamente os critérios utilizados por cada um dos mapas acima: 
 

(a) O mapa 1 traz uma regionalização que utiliza como critério o processo de colonização do Brasil, cuja 

ocupação se deu em momentos distintos. O segundo mapa ilustra o padrão oficial reconhecido pelo 

IBGE que tem como critério os aspectos naturais, sociais e econômicos 

(b) O mapa 1 ilustra a regionalização utilizada pelo IBGE que tem como critério o agrupamento dos estados 

em macrorregiões que apresentam semelhanças físicas, humanas, culturais e econômicas. O mapa 2 

representa o que se denominou regionalização geoeconômica, que teve como critério predominante 

os aspectos econômicos. 

(c) Tanto a figura 1 quanto a 2 ilustram mapas reconhecidos oficialmente pelo IBGE e valem se de critérios 

semelhantes de regionalização, tais como, sotaque, culinária e etnia.  

(d) O mapa 1 traz uma regionalização que tem como critério o tipo de produção que predomina em cada 

região. O segundo mapa ilustra uma regionalização que utiliza apenas os critérios culturais. 

(e) O mapa 1 é conhecido como regionalização geoeconômica e teve como critério predominante os 

aspectos econômicos. O mapa 2 ilustra a regionalização utilizada oficialmente pelo IBGE e tem como 

critério o agrupamento dos estados em macrorregiões que apresentam semelhanças físicas, humanas, 

culturais e econômicas. 
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Questão 49:  

Observe a charge abaixo e leia as afirmativas a seguir: 

 

 

I – A charge se refere a uma padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos com base em 

uma referência dominante, prejudicando a diversidade dos costumes locais e tradicionais. 

II – A crítica é em relação a forma como a globalização promove a influência cultural de alguns 

países dominantes. Não por coincidência que a projeção que a cultura norte americana tem é 

muito maior do que de demais países. 

III – A charge aborda o problema que é a promoção da diversidade causada pela globalização, ao 

proporcionar a multiplicidade cultural. 

IV - Os hábitos culturais de grande parte da população mundial se modificam. O modelo cultural 

dos países hegemônicos se reproduz em larga escala pelo mundo. 

Qual(is) afirmativa(s) explica(m) corretamente a crítica contida na charge sobre a globalização? 

(a) Estão corretas as afirmativas I, II e III 
(b) Estão corretas as afirmativas I, II e IV 
(c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV 
(d) Estão corretas as afirmativas III e IV 
(e) Todas as alternativas estão corretas 
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Questão 50:  

“Os movimentos migratórios recentes, acentuados pelas deslocações em massa de refugiados, tornou-se o 

lado visível da vida de milhões de pessoas que sobrevivem em condições desumanas(...) Por um lado, 

tornou-se mais necessária uma perspectiva inclusiva(...) pela urgência de igualdade e justiça. Por outro 

lado, assistiu-se ao reforço de uma perspectiva de exclusão, motivada por emoções negativas como o medo 

e a aversão, que origina medidas restritivas no sentido de ‘proteger’ os nativos desta massa imensa de 

homens, mulheres e crianças.” 

Disponível em: https://www.publico.pt/2021/02/21/sociedade/noticia/imigrantes-sao-bemvindos-europa-opiniao-nativos-

imigrantes-1951363 . Acesso em 27/10/2021 

 

 

Disponível em: https://definicao.net/significado-de-xenofobia/ . Acesso em 27/10/2021 

 

O texto e a charge se referem a um problema enfrentado por refugiados e imigrantes na Europa, o qual 

denominamos: 

(a) estrangeirismo.  
(b) xenofilia.  
(c) homofobia. 
(d) xenofobia. 
(e) bairrismo. 
 

  

https://www.publico.pt/migracoes
https://www.publico.pt/refugiados
https://www.publico.pt/2021/02/21/sociedade/noticia/imigrantes-sao-bemvindos-europa-opiniao-nativos-imigrantes-1951363
https://www.publico.pt/2021/02/21/sociedade/noticia/imigrantes-sao-bemvindos-europa-opiniao-nativos-imigrantes-1951363
https://definicao.net/significado-de-xenofobia/
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Tabela Periódica 

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

