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PORTUGUÊS
Questão 01
O suicídio é compreendido como um ato multidimensional, que resulta de uma interação complexa entre
diversos fatores. Nesse sentido, necessita-se conhecer em que medida a satisfação com a vida, a saúde
geral (ansiedade e depressão) e a religiosidade podem influenciar na ideação suicida. Especificamente, é
preciso averiguar a relação existente entre esses fatores e investigar o poder preditivo dessas variáveis no
comportamento suicida. Para tanto, foram observadas duzentos e cinquenta e sete pessoas com idades
variando entre 18 e 56 anos, a maioria solteira (91,8%), do sexo feminino (62,6%), de religião católica
(50,6%). Essa foi uma amostra de conveniência. Os participantes foram solicitados a responder um
protocolo composto por questões de caráter sociobiodemográficas e cinco instrumentos: (1) Questionário
de Saúde Geral de Goldberg; (2) Escala de Satisfação com a Vida; (3) Escala de Práticas Religiosas; (4) Escala
de Crenças Religiosas; (5) Escala Multiatitudinal de Tendência ao Suicídio (EMTAS). Verificaram-se
correlações significativas entre os domínios da EMTAS com as variáveis avaliadas no presente estudo.
Quanto ao poder preditivo, foi possível comprovar que as alterações nos principais domínios da ideação
suicida foram explicadas suficientemente pela satisfação com a vida, pela depressão e pelo compromisso
religioso. Assim, conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados e contribui para medidas que
podem ajudar na identificação de pacientes em risco, tais como a construção de novas propostas de
intervenções, a prevenção do comportamento suicida e a promoção da saúde.
Disponível em: Psicologia, Saúde e Doenças, 2016, 17(3), 515-526. Sociedade de Psicologia e Saúde SSPS. DOI:
http://dx.doi.org/10.15309/16psd170316. Acesso em: 26/09/2020. Adaptado.

Assinale a alternativa que melhor explana as ideias do texto.
a) O estudo em questão comprova que o maior índice de suicídio encontra-se entre os solteiros, seguido
das pessoas de sexo feminino e, em terceiro lugar, os de religião católica.
b) Também pôde ser observado que os participantes que obtiveram o maior índice de suicídio foram os
que se identificaram com o questionário de saúde geral de Goldberg.
c) O poder preditivo desse estudo científico ajudou na corroboração dos resultados elucidados pelo índice
de exultação com a vida dos participantes, sua relação com a depressão e religiosidade.
d) O presente estudo foi essencial para o declínio do suicídio, reduzindo em mais de cinquenta por cento
(50,6%) o índice de pessoas que expressam a religião católica.
e) O suicídio é uma doença multidimensional, estabelecida por maioria solteira e feminina, solteira e
católica ou feminina e católica de acordo com os dados registrados nos estudos.
Questão 02
Preconceito: homofobia
A psicologia brasileira tem contribuído para ampliação do conhecimento acerca da temática homofobia,
dada a quantidade de artigos encontrados nas últimas décadas acerca do tema em estudos de psicologia.
Os construtos associados à homofobia que surgiram durante a pesquisa foram os aspectos psicossociais, a
saúde, a educação e as políticas públicas. Os periódicos que se destacaram na publicação de artigos sobre a
temática homofobia foram aqueles que abordaram os aspectos psicossociais, envolvendo as percepções
psicopolíticas, o comportamento e a ideação suicida, a religiosidade, as representações sociais sobre a
natureza da homossexualidade e a adoção de crianças por famílias homoafetivas.
Conclui-se que as pesquisas, realizadas no Brasil sobre homofobia, estão pautadas no conhecimento e na
explanação de valores, ideias e comportamentos em relação à homofobia, comparando grupos e
relacionando fatores na tentativa de melhor conhecer os aspectos pouco tratados sobre o tema.
SOBRAL, Helenizia Santos. Homofobia: o que a psicologia brasileira tem a dizer. Disponível em: https://bit.ly/2S3DQym. Acesso
em: 26/09/2020. Adaptado.

O texto acima nos permite realizar as considerações a seguir:
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a) Hodiernamente, psicologia e homofobia estão interligados, já que a quantidade de artigos publicados
ultimamente reflete o impacto social e psicológico que a homofobia vem causando em artigos publicados.
b) Pode-se perceber que esses construtos sociais afetam drasticamente a saúde e o bem-estar da
comunidade homossexual, desencadeados pelos aspectos psicossociais.
c) O artigo, de forma geral, deixa, nas entrelinhas, a relação de preconceito e ódio contra os homossexuais,
o desinteresse das políticas públicas e a tentativa da psicologia em levantar a bandeira sobre o tema, ainda
que existam poucos relatos sobre o caso.
d) A conclusão do artigo é o não interesse por parte das políticas públicas em desenvolver temas acerca do
assunto e o comportamento homossexual retrata a falta de conhecimento sobre o tema.
e) Entre os fatores analisados, esse texto destaca percepções sociais, religiosas a respeito dos
homossexuais e aborda a questão de filhos em uma relação homoafetiva.
O Texto abaixo se refere às questões 03 e 04
Sexualidade adolescente
A atividade sexual precoce e sem proteção não causa, em geral, morbidade nem mortalidade durante o
período da adolescência. Seus efeitos e custos se evidenciam mais tarde na vida e podem ter importantes
repercussões no desenvolvimento biológico, social e psicológico da jovem geração. A dificuldade com a
maternidade ou paternidade precoce ficará evidente nos cuidados e na educação do filho, durante seu
desenvolvimento. As doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a aids, irão se manifestar no
futuro, necessitando de cuidados já na vida adulta.
Identificaram-se, em todos os sujeitos pesquisados, o predomínio do pensamento mágico e da crença de
que, dificilmente, algo de ruim poderia acontecer e um sentimento de certa imunidade perante os riscos
oferecidos pela prática de sexo desprotegido. Conclui-se que a presença do desejo de afastar
acontecimentos negativos é o maior fator de proteção para esses adolescentes.
Os comportamentos de risco, anteriormente citados, mostram a necessidade de desenvolvimento de
estratégias de mudanças por meio de programas de promoção de saúde ou educação para a saúde junto a
educadores e pais de adolescentes.
Observou-se, ainda, entre os adolescentes, a falta de oportunidade para refletirem sobre todos os riscos
aos quais estão expostos diariamente, o que certamente os impede de reformular suas opiniões e pensar
sobre seus hábitos e sobre possíveis soluções protetoras para tais riscos. Segundo os participantes desse
estudo, os adultos se aproximam com discursos previamente elaborados e não permitem a elaboração
espontânea de conceitos a respeito desse e de outros temas. Embora já tenham ouvido sobre os danos
provocados pela prática de sexo desprotegido, relataram que nunca pensaram sobre como suas atitudes os
deixam expostos.
Faz-se necessário desenvolver programas de educação para a vida sexual, bem como a preparação de
profissionais para desenvolver tais programas. Nestes, as informações devem ser corretas e claras,
envolvendo aspectos relacionados a desenvolvimento sexual, resposta sexual, comportamento sexual,
tipos de práticas sexuais, prevenção da gravidez e noções sobre as principais doenças sexualmente
transmissíveis (DST), especialmente a aids. Deve-se abordar, particularmente, como promover a redução
do risco e da contração e transmissão do vírus. É fundamental, também, considerar a necessidade de
orientar sobre a responsabilidade de assumir uma prática sexual segura. É preciso trabalhar mitos e tabus
relativos à sexualidade, desmitificando os estereótipos do sexo. Além disso, é imprescindível estabelecer
uma relação de troca com os adolescentes, deixá-los expor seus conflitos, ouvi-los, trabalhar a autoestima,
o relacionamento interpessoal, a imagem corporal e a afetividade, considerando-se o contexto social e
cultural.
Disponível em: PEPSI.ORG. https://bit.ly/3351u3S. Acesso em: 25/09/2020. Adaptado.
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Questão 03
Assinale a alternativa que melhor explana as ideias do texto.
a) O texto deixa explícito, logo no início, que adolescentes precoces, sem proteção e com síndrome de
obesidade mórbida não são a causa de mortalidade por praticarem atividade sexual.
b) Os efeitos psicológicos de tais atos ocorrem mais tarde, nas futuras gerações, ou seja, nas crianças
nascidas de partos sem a proteção necessária e que praticam atividades sexuais ainda adolescentes.
c) O texto indica o perigo de as crianças, fruto desse sexo sem proteção, nascerem com doenças
sexualmente transmissíveis, principalmente a aids, que irá se manifestar no futuro, necessitando de
cuidados a partir da vida adulta.
d) Em todos os sujeitos pesquisados, o predomínio do pensamento livre de acontecimentos ruins
desenvolveram uma certa imunidade perante os riscos oferecidos pela prática de sexo desprotegido.
e) Os comportamentos de risco citados mostram a obrigação de se criar táticas de alteração de
comportamento através de programas que deem acesso à saúde e instrução a esses adolescentes em
parceria com educadores e responsáveis por eles.
Questão 04
O texto acima nos permite realizar, através de um olhar gramatical, as seguintes considerações:
a) Na sentença “[...] a falta de oportunidade para refletirem sobre todos os riscos aos quais estão expostos
diariamente,[...]” o elemento destacado é um pronome relativo referente à expressão “a falta de
oportunidade”.
b) Na sentença “[...] os adultos se aproximam com discursos previamente elaborados e não permitem a
elaboração espontânea de conceitos a respeito desse e de outros temas.”, o uso do pronome
demonstrativo “desse” pode ser substituído pelo pronome “daquele”, cujo emprego é facultativo.
c) Na sentença “Embora já tenham ouvido sobre os danos provocados pela prática de sexo desprotegido,
relataram que nunca pensaram sobre como suas atitudes os deixam expostos.”, o termo destacado pode
ser substituído pelo verbo “haver” no singular.
d) Na sentença “[...] aspectos relacionados a desenvolvimento sexual, resposta sexual, comportamento
sexual, tipos de práticas sexuais, [...]”, a crase não foi empregada, pois o autor não quis fazer a
concordância com cada elemento específico citado no texto, tratando-se apenas de uma preposição.
e) Na expressão “Nestes, as informações devem ser corretas e claras, envolvendo aspectos relacionados
[...]”, o termo em destaque pode ser conjugado no singular (deve ser) ou no plural (devem serem),
obedecendo as regras de variação de número das locuções verbais especiais do verbo “ser”.
Questão 05
Leia o trecho:
“Viver é melhor que sonhar
Eu sei que o amor
É uma coisa boa
Mas também sei
Que qualquer canto
É menor do que a vida
De qualquer pessoa”
Antônio Belquior

Com base no trecho e em suas estruturas linguísticas, é possível afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

possui 8 orações compostas por orações subordinadas adjetivas.
há presença da forma nominal “ gerúndio “ nos verbos de 1ª conjugação.
aparece uma oração coordenada aditiva ao longo da estrofe.
o vocábulo “que”, na segunda, ocorrência é um pronome relativo.
a forma verbal “canto” está conjugada na 1ª pessoa do presente do indicativo.
5

Universidade Vila Vela - ES

Questão 06
Governador do Distrito Federal demite o gerúndio
“(...) o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, encheu-se de coragem e demitiu o gerúndio –
isso mesmo, o tempo do verbo que se tornou uma praga principalmente no serviço público e nos serviços
de call center – de todos os órgãos da administração pública da capital.
O inusitado decreto, que tem quatro linhas em quatro artigos, foi assinado pelo governador Arruda, no dia
28, a última sexta-feira. Foi publicado, nesta segunda, na página 19 do Diário Oficial do Governo do Distrito
Federal.
O decreto é claro logo em seu artigo primeiro: ‘Fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do Governo do
Distrito Federal’. E o artigo segundo do decreto continua firme no ataque ao tempo do verbo, ligando-a à
deficiência verificada no serviço público: ‘Fica proibido a partir desta data o uso do gerúndio para desculpa
de ineficiência’. (...)
De uns tempos para cá – principalmente pela influência da língua inglesa, que o utiliza muito – a burocracia
das repartições públicas e os funcionários de call center passaram a usar e a abusar do gerúndio,
desgastando-o sobremaneira. Não há quem não tenha ouvido nestes locais locuções como ‘eu vou estar
transferindo o senhor’, ‘nós vamos estar providenciando’ e assim por diante, sempre com muito exagero
do uso do gerúndio.”
Disponível em: www.uol.com.br. Acesso em: 20/01/2019.

De acordo com a gramática normativa, o gerúndio deve ser utilizado apenas em situações específicas, como
a) nas orações adverbiais, indicando circunstâncias como tempo, causa, modo, entre outras.
b) indicar uma ação contínua, ou seja, uma ação que está em andamento, finalizada no momento em que
se fala.
c) forma nominal do verbo que indica ações futuras usando dois ou mais verbos para isso.
d) forma nominal que expressará o resultado do fato verbal, ou seja, indicará uma ação já realizada.
e) expressar uma ação em curso ou para exprimir a ideia de progressão definida de um tempo verbal.
O texto abaixo se refere às questões 07 e 08
As redes sociais digitais e sua influência na sociedade e educação contemporâneas
Importante observar a influência que as redes sociais digitais exercem sobre os indivíduos, os possíveis
impactos que causam na sociedade e na educação decorrentes dessa nova expressão da sociedade
contemporânea, a partir de seus usuários e profissionais de ensino.
Tais ferramentas de comunicação e informação representam uma simbiose extremamente significativa
entre empresas que desejam colocar no mercado seus produtos e o desejo latente dos indivíduos por se
relacionarem através dessas ferramentas comunicacionais, desejo de se interconectarem.
Além disso, representam, no âmbito educacional, a maneira como se dão as políticas educacionais em
voga, que buscam cada vez mais permear os espaços escolares com as tecnologias de informação e
comunicação que, somados à presença dessas materialidades na vida cotidiana da maior parte da
população, configuram uma nova problemática sobre a qual os profissionais da educação precisam se
debruçar, se dela quiserem extrair bons êxitos.
Nos dias atuais, é notório que as redes digitais, possibilitadas pelos diversos objetos comunicacionais
(computadores, celulares com acesso à internet, etc.), permitem às pessoas criarem novos espaços sociais
de relacionamento. As redes possibilitadas pela internet estão sendo usadas, gerando novas maneiras de
participação política, novas formas de entretenimento, novas formas de contato social, entre outros, sendo
um fato cujas estratégias precisam ser discutidas em ambientes formais de ensino, uma vez que diversos
aspectos da existência humana, neste período técnico-científico-informacional, encontram-se sobre
influência dessas ferramentas, dentre eles a organização política dos cidadãos quanto à luta por melhorias
sociais; o entendimento dos acontecimentos históricos que se passam no mundo; a concepção de
autonomia e de vivência no tempo e no espaço; o consumo; a aquisição do conhecimento, bem como o
processo de ensino e aprendizagem.
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Nesse sentido, em função da rápida ascensão dessas ferramentas comunicacionais e de inter-relações
diversas em evolução contínua, impõe-se a necessidade de instrumentos adequados quanto ao seu
desvelamento e entendimento.
SANTOS; SANTOS (2014). HOLOS, Ano 30, Vol. 6. Disponível em: https://bit.ly/2G9PSDE. Acesso em: 25/09/2020. Adaptado.

Questão 07
Marque a opção correta em relação ao texto acima.
a) Importante observar a influência que as redes sociais exercem sobre os indivíduos, podendo criar uma
simbiose de maneira a causar na sociedade contemporânea uma colisão entre os usuários e os profissionais
de ensino.
b) As ferramentas de comunicação provocam uma simbiose de forma a manipular os desejos de mercado
das empresas e o desejo dos indivíduos de se impactarem com as redes sociais.
c) As novas políticas educacionais pautadas nas tecnologias de informação e de comunicação são o novo
desafio que os profissionais educacionais precisam discutir, caso desejem alcançar o sucesso no
implemento dessas tecnologias na educação.
d) As novas políticas educacionais pautadas nas tecnologias de informação e de comunicação são o novo
desafio que os profissionais educacionais precisam discutir, pois caso não o façam, o implemento dessas
tecnologias substituirão os profissionais educacionais.
e) As ferramentas de educação provocam uma simbiose de forma que os indivíduos são tragados pelas
redes sociais e estas mesmas redes provocam desejo de as empresas se relacionarem com os indivíduos.
Questão 08
O texto apresentado nos permite realizar as seguintes considerações:
a) Nos dias atuais, é notório que as redes digitais possibilitam a interação entre os diversos objetos
comunicacionais: os computadores, celulares com acesso à internet, etc., permitindo às pessoas criarem
novos espaços entre esses dispositivos.
b) O texto nos possibilita perceber o uso da internet como geradora de novas formas de protesto político
com a participação de novas formas de entretenimento, novas formas de contágio social, fatos que
precisam ser discutidos em ambientes formais de ensino.
c) Na expressão “[...] uma vez que diversos aspectos da existência humana, neste período técnicocientífico-informacional, [...]” optou-se pelo uso de um advérbio composto por três elementos ligados por
hífen conforme o Novo Acordo Ortográfico.
d) Na expressão “[...] uma vez que diversos aspectos da existência humana, neste período técnicocientífico-informacional, [...]” optou-se pelo uso de um adjetivo composto por três elementos ligados por
hífen já utilizado antes do Novo Acordo Ortográfico.
e) O texto finaliza, concluindo que há necessidade urgente de instrumentos digitais adequados para que as
relações diversas continuem em evolução, sem os quais não serão possíveis seus desvelamento e
entendimento.
MATEMÁTICA
Questão 09
Em um campeonato de futebol de uma comunidade de Vila Velha, 4 equipes disputam entre si a taça da
comunidade. Sabe-se que:
 Cada equipe joga uma única vez com cada um dos adversários.
 Para cada vitória serão atribuídos 3 pontos ao vencedor, a cada empate, 1 ponto e nenhum ponto será
computado no caso de derrota.
 Caso duas equipes terminem com o mesmo número de pontos, o primeiro critério de desempate será
o número de gols a favor (GP) da equipe e, caso permaneça o empate o critério será o saldo de gols
(SG).
7
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A tabela abaixo apresenta o resultado parcial do campeonato faltando apenas dois jogos para o fim. Será
campeã a equipe que terminar em 1º lugar.
A
B
C
D
a)
b)
c)
d)
e)

PONTOS
4
3
1
2

V
1
1
0
0

E
1
0
1
2

D
0
1
1
0

GP
3
1
3
4

SG
2
-1
-1
0

JOGOS
A ___x___ C
B ___x___ D

A equipe B será campeã se vencer.
A equipe C não tem chance de ser campeã.
Se a equipe D ganhar, e a equipe A empatar, então, A será campeã.
Se a equipe A for campeã, então, a equipe C será a quarta colocada.
Se a equipe B for campeã, então, a equipe D será a quarta colocada.

Questão 10
Talvez não tenhamos levado as nossas Feiras de Ciência tão a sério, mas há quem leve. E não estamos
falando de maquetes de isopor e gel de cabelo azul, são casos de jovens que querem mudar o mundo
desde a adolescência.
Um desses jovens é Anand Srinivasan, com apenas 15 anos de idade. É conhecido por vencer várias feiras
de ciência, nos Estados Unidos, desde pequeno, mas o garoto nunca havia trabalhado em um projeto tão
importante quanto o “White House Science Fair”, em 2012. Durante esse ano, Srinivasan foi capaz de criar
uma prótese capaz de obedecer à mente, por meio de impulsos nervosos. Para a feira, o jovem cientista
criou um braço robótico que respondia aos sinais cerebrais, baseados em eletroencefalografia.
Disponível em: www.revistagalileu.globo.com. Acesso em 28/07/2019. Adaptado.

Vamos supor que o número de visitantes em uma feira de ciências, em certo dia, possa ser expresso pela
função:
,
em que
é o número de visitantes, t é a hora do dia e
é uma constante real. Nesse dia, a feira
permaneceu aberta das 9 às 24 horas, e o horário de maior concentração de visitantes foi às 16h30min.
Podemos afirmar que o valor de a, na função, é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

120.
180.
240.
300.
360.

Questão 11
O aumento da conservação do leite, resultante do seu resfriamento, traz vantagens como: redução de
custos, sabor mais agradável, redução da quantidade de leite desclassificado por acidez e maior
flexibilidade de processamento de derivados de melhor qualidade. Possibilita, também, a coleta em dias
alternados. Se o leite é resfriado e a coleta é feita a granel, em caminhões tanques isotérmicos, o sistema
se otimiza.
Disponível em: www.cpt.com.br. Acesso em 25 de janeiro de 2020.

Uma fábrica utiliza um tanque cilíndrico de resfriamento de leite, como mostrado na figura a seguir.
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Imagem disponível em:www.bing.com.
Acesso em: 12/09/2020.

Nesse tanque de 1,2 m de altura e 0,8 m de diâmetro foi colocado leite até atingir a altura de 90 cm.
O percentual da capacidade total do tanque que o leite está ocupando é de
a)
b)
c)
d)
e)

90%
85%
80%
75%
70%

Questão 12
A parede externa de uma residência receberá uma pintura para finalizar seu acabamento. A tinta usada
nessa pintura rende 5m2 por litro, e o pintor calculou a área a ser pintada após fazer medições de altura e
comprimento das três janelas (que são iguais) e da própria parede:
- Medidas da parede: 8m x 5,2m
- Medidas de cada janela: 1,5m x 1,2m
Como a tinta a ser usada é vendida em latas com 3,6 litros de capacidade, podemos afirmar que, para
pintar essa parede, serão necessárias
a)
b)
c)
d)
e)

2 latas de tinta.
3 latas de tinta.
4 latas de tinta.
5 latas de tinta.
6 latas de tinta.

Questão 13
O paisagismo vai muito além da criação de jardins e praças, trata-se de uma técnica bastante específica
voltada também para a elaboração de projetos de criação ou substituição de espaços afetados por
construções desordenadas.
Sua missão inclui recompor espaços geográficos e organizar a paisagem para criar condições de uso pelo
público, utilizando não apenas conhecimentos de botânica e ecologia, mas também de arquitetura e dos
costumes da região, combinando cores e formatos para gerar um resultado harmonioso e agradável de
convivência.
Disponível em: www.vivadecora.com.br. Acesso em 23/07/2019.

Um paisagista planeja colocar grama em partes de um jardim botânico. Ele vai usar a grama São Carlos
que possui folhas largas, lisas e sem pelos (ideal para jardins públicos) que custa R$ 4,30 por metro
quadrado. O paisagista calculou que as partes que vão receber a grama têm área equivalente à de uma
região retangular, cujo comprimento tem 200 m a mais que a largura.
Se o custo total da grama usada foi de R$ 645.000,00, as dimensões da região retangular são
a) 700 m de comprimento e 500 m de largura.
b) 600 m de comprimento e 400 m de largura.
9
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c) 500 m de comprimento e 300 m de largura.
d) 400 m de comprimento e 600 m de largura.
e) 300 m de comprimento e 500 m de largura.
Questão 14
Um professor de matemática propôs a seus alunos que representassem, num mesmo plano cartesiano,
os conjuntos algébricos I, II e III como se segue:
I – é o retângulo formado pelos vértices
II – é o quadrado formado pelos vértices
III – é a circunferência
.

,
,

,
,

e
e

.
.

A seguir, pediu que seus alunos representassem também, nesse mesmo plano cartesiano, a reta
e pediu que verificassem se havia interseções da reta com os conjuntos algébricos I,
II e III.
A representação gráfica correta do que o professor propôs a seus alunos, mostrou que a reta r teve
interseção com o retângulo
a)
b)
c)
d)
e)

ABCD, o quadrado EFGH e a circunferência.
ABCD e a circunferência.
EFGH e a circunferência.
ABCD e o quadrado EFGH.
ABCD apenas.

Questão 15
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de importância
internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário
Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.
Foram confirmados no mundo 30.055.710 casos de COVID-19 (315.919 novos em relação ao dia anterior) e
943.433 mortes (6.037 novas em relação ao dia anterior) até 18 de setembro de 2020.
Disponível em: www.paho.org. Acesso em: 19/09/2020.

Como serão as viagens de avião após a pandemia do novo coronavírus? Com a quarentena, as viagens
aéreas diminuíram. No entanto, muitos especialistas preveem que o setor deve voltar à normalidade em
2021. Pensando nesse cenário, as companhias aéreas e os aeroportos estão analisando novas formas de
segurança para evitar a disseminação da covid-19.
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com. Acesso em: 19/09/2020.

Uma pessoa conseguiu poupar dinheiro durante a pandemia com o objetivo de, assim que fosse seguro,
fazer uma viagem internacional.
Para isso, verificou que precisaria ainda tomar um empréstimo no valor de R$ 4000,00 para arcar com
todas as despesas da viagem, com a condição de que só poderia pagar por mês, no máximo, uma prestação
de R$ 248,00.
Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação (P) é calculado em função do número de prestações
(n) e do índice percentual a ser usado no empréstimo, segundo a fórmula:
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Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log 1,012; 2,0934 como aproximação para log 124. Se o
índice percentual for de 1,2%, de acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas, cujos valores
não comprometem o limite definido pela pessoa, é
a) 18.
b) 19.
c) 20.
d) 21.
e) 22.
BIOLOGIA
Questão 16
Há muitos tipos de interações entre as espécies na natureza, incluindo tanto interações antagonistas
quanto mutuamente benéficas. O parasitismo é uma associação entre espécies diferentes com benefício
para o parasita e prejuízo para o hospedeiro. Parasitas são organismos que consomem partes de um
hospedeiro vivo, geralmente sem matá-lo. Ao longo de milhares de anos de evolução, os parasitas e
hospedeiros passaram por adaptações que garantiram maior eficiência: o parasita aproveita-se melhor do
seu hospedeiro sem matá-lo, enquanto o hospedeiro protege-se melhor da ação do parasita em retirar
substâncias de seu organismo.
Disponível em: Silva Jr., C., S. Sasson & N. Caldini-Jr. 2015. Biologia. Volume Único, 6. ed. São Paulo: Saraiva. Adaptado.

Em relação aos termos relacionados ao parasitismo, é correto afirmar que
a) parasita monóxeno é aquele que efetua o ciclo em dois hospedeiros, causando prejuízos apenas em um
dos hospedeiros.
b) vetor é o parasita causador de doença.
c) agente etiológico é um microrganismo que vive numa relação harmônica com o hospedeiro, geralmente
contribuindo para as adaptações do hospedeiro.
d) hospedeiro intermediário é o organismo que abriga a fase larvária do parasita.
e) parasita heteroxeno é aquele que se fixa externamente ao corpo do hospedeiro.
Questão 17
Durante a vida de uma célula, ocorrem ciclos bem distintos, uma fase em que há duplicação do DNA,
síntese de proteínas, aumento do tamanho e outro momento em que o DNA e o material citoplasmático se
distribuem para as novas células. O ciclo celular varia conforme o tecido do qual a célula faz parte, como na
pele em que as células se multiplicam durante toda a vida enquanto que, no fígado, somente para
reparação do órgão.
Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Bio. P. 211-213, 2013. Adaptado.

Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a alternativa correta.
a) Uma célula diploide não está em mitose contínua, sendo que a maior parte do tempo ela se encontra em
um período denominado interfase, que representa o menor período do ciclo, de aproximadamente 2 horas.
b) No período de interfase, é reconhecida uma fase denominada G1, na qual não há atividade relacionada à
divisão celular, ou seja, nessa fase cada cromossomo contém somente uma molécula de DNA.
c) A terceira fase do processo de interfase é representada pela duplicação dos cromossomos, que são
constituídos por duas cromátides, unidas pelos seus centômeros, e tem duração de cerca de quatro horas.
d) A interfase finaliza quando a replicação do DNA se inicia, fase G2, e a célula se prepara para nova mitose
sendo essa fase considerada a que é posterior à mitose e tem duração de cerca de 6 horas.
e) Quando a célula vai iniciar a divisão celular, ocorrem modificações no citoplasma com a duplicação das
mitocôndrias, do núcleo e dos cloroplastos, quando presentes na célula, que ocorrem no final da fase G3.
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Questão 18
No dia 28 de fevereiro de 2020, uma equipe de pesquisadores brasileiros de maioria feminina anunciou ter
completado o sequenciamento do genoma do novo coronavírus, responsável pela pandemia do Covid-19. O
grupo, coordenado pela médica Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, revelou o
feito apenas 48 horas depois da detecção do primeiro caso da doença no Brasil. As sequências genômicas,
identificadas pelo grupo de pesquisadoras, apresentam semelhanças com aqueles identificados nos países
da Europa. Com certeza, as pesquisadoras encontraram quantidades de uracila nesse material genético.
Disponível em: www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 22/04/2020.

Considere seus conhecimentos sobre genoma e vírus e assinale a afirmativa correta.
a) O genoma do vírus é idêntico ao do homem com a diferença somente no tamanho da cadeia que guarda
toda a informação genética do indivíduo.
b) O sequenciamento do material genético do coronavírus, representado por três cadeias de DNA,
permitirá o estudo de todas as mutações genéticas.
c) Nesses DNA’s existem sequências de códons formados por trincas de bases nitrogenadas como adeninacitosina-uracila.
d) O sequenciamento do genoma do coronavírus, de RNA, fornece dados que podem ser utilizados na
produção de vacinas.
e) O genoma dos seres humanos é representado pelo RNA, mesmo que o material genético principal seja o
DNA.
Questão 19
Uma das principais funções das membranas é a manutenção da integridade das células e das organelas. Sua
estrutura não é sólida e seus componentes se deslocam no meio, além de serem metabolizados e sujeitos à
renovação. É na membrana plasmática que ocorrem os processos de reconhecimento, transferência e
transdução de sinais, desencadeando várias respostas fisiológicas no organismo. A membrana é constituída
de lipídeos, proteínas e carboidratos, esses últimos posicionados na face externa da membrana. Além disso,
a membrana é responsável pela passagem de várias moléculas através de sua estrutura, em quantidade e
diferentes sentidos, caracterizando o transporte através da membrana.
Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia. 6.ed. SP: Saraiva, 2015. p 164-168. Adaptado.

Considere seus conhecimentos sobre estrutura e transporte através de membrana e assinale a afirmativa
correta.
a) As proteínas periféricas de membranas auxiliam no transporte de água porque possuem elevado
conteúdo de aminoácidos hidrofílico em sua constituição.
b) Quando ocorre uma diminuição na síntese de ATP pela célula, o processo de transporte de Na + para fora
da célula é logo afetado.
c) As proteínas transmembranas podem ser dissociadas das membranas sem que isso rompa a bicamada
lipídica.
d) A captura de partículas, que dependem de seu tamanho e de sua natureza, é denominado de fagocitose.
e) Toda a difusão passiva de água para dentro da célula é também afetada pela da taxa de ATP do
metabolismo.
Questão 20
Quase todas as funções biológicas são sustentadas por ação das enzimas, cujas reações podem ser
reproduzidas em laboratórios sob condições semelhantes àquelas que ocorrem nas células. Um
metabolismo eficiente é controlado por vias metabólicas ordenadas tanto sequencial como
ramificadamente, e as enzimas são elementos chave nesses processos. Sabe-se que a eficiência de um
trabalho enzimático depende do pH e da temperatura.
Disponível em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia 6.ed. SP: Saraiva, 2015. p 41-42; Lopes,
Sônia; Rosso, Sergio. Bio. p137-139, 2013. Adaptado.
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Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a resposta correta:
a) Existem, em cada célula, poucos tipos de enzimas já que essas proteínas são capazes de agir sobre um
grande número de diferentes moléculas.
b) A teoria da ação de uma enzima sobre um substrato é denominada “chave e fechadura” devido à sua
especificidade enzimática.
c) As enzimas dependem de um valor de pH, como no caso da amilase salivar que apresenta um ótimo de
pH em torno de 5,8.
d) Uma alteração no valor de pH pode transformar um aminoácido da proteína em outro e provocar a
perda da atividade.
e) Pequenas alterações na temperatura provocam mudanças na forma da enzima, podendo resultar em
desnaturação.
Questão 21
O sistema circulatório desempenha a função de transportar oxigênio e nutrientes do local de sua captação
para todas as células e retornar com as substâncias tóxicas para eliminação do organismo. Nos animais
mais simples, as trocas são realizadas diretamente no meio em que vivem, enquanto que nos vertebrados,
o sistema circulatório é fechado e apresenta um coração que promove o transporte das substâncias.
Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Bio. p 640-643, 2013. Adaptado.

Considere seus conhecimentos sobre anatomia e fisiologia comparada e assinale a alternativa correta.
a) Em peixes ósseos, o coração apresenta quatro cavidades, átrios e ventrículos e a cada volta pelo corpo, o
sangue passa uma única vez pelo coração.
b) Todos os vertebrados tetrápodes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, apresentam uma tripla circulação,
ou seja, pulmonar e sistêmica, e o sangue passa três vezes pelo coração em uma volta completa pelo
corpo.
c) O coração dos anfíbios apresenta três cavidades, dois átrios e um ventrículo, com circulação incompleta
devido à mistura do sangue arterial com o venoso no ventrículo, em pequena quantidade devido às
cristas musculares.
d) Nas aves e nos mamíferos, o coração apresenta quatro câmaras distintas: dois átrios e dois ventrículos,
com a diferença de que nas aves a curvatura da aorta (crossa) é dirigida para a esquerda, enquanto que,
nos mamíferos, é para a direita.
e) As quatro câmaras do coração de aves e mamíferos não permitem a mistura do sangue arterial e venoso,
o que define a circulação completa, sendo a metade direita do coração atravessada exclusivamente por
sangue arterial e a esquerda, por sangue venoso.
Questão 22
Com a pandemia pelo coronavírus, a cada minuto, notícias correm por todo o globo terrestre e, entre elas,
o número de infectados e de mortos. Além disso, surgem, na mesma velocidade, as receitas caseiras como
forma de impedir a infecção, além da importância no aumento do uso de vitaminas e sais minerais. Sais
minerais são importantes na constituição dos seres vivos, integrantes de proteínas e cofatores enzimáticos,
entre outros. As vitaminas, por sua vez, são substâncias de diferentes origens e quimicamente não formam
uma classe homogênea e são necessárias em pequenas quantidades diárias na alimentação.
Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Bio. P. 127-129, 2013. Adaptado.

Sobre esse assunto, é correto afirmar que
a) sais minerais, nos seres vivos, ocorrem dissolvidos em óleo na forma de íons positivos e negativos e são
fundamentais ao metabolismo celular.
b) o zinco, por sua vez, faz parte das enzimas que participam do metabolismo da hemoglobina e do
metabolismo ósseo, juntamente com o ferro.
c) o selênio, muito abordado nessa época, funciona em associação com a vitamina E, sendo encontrado em
mariscos, carnes, fígado, cereais e leguminosas.
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d) o ácido ascórbico é antioxidante e atua na síntese do colágeno, sua deficiência origina o escorbuto
(hemorragias, fraquezas), encontrado na película do arroz.
e) a tiamina é necessária para a integridade da pele, da hemoglobina e dos epitélios respiratórios, sua
deficiência pode causar anemia e esterilidade, sendo encontrada no leite e peixe.
Questão 23
Os organismos geneticamente modificados são os que receberam genes de outras espécies de seres vivos.
Essa transferência já foi realizada com sucesso quando utilizados camundongos que receberam genes
humanos responsáveis pela produção de hormônio de crescimento. Esses organismos, também
denominados de Organismos Transgênicos, são muito importantes, uma vez que produzem substâncias de
interesse para o ser humano.
Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Bio. p. 321, 2013. Adaptado.

Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a alternativa sobre como são fabricados os
organismos geneticamente modificados, tomando como exemplo a planta do milho.
a) A partir de um vírus, o gene é isolado para a exploração de uma de suas características.
b) Esse gene isolado se multiplica mediante o extensivo cultivo do vírus dentro de uma célula humana.
c) Várias cópias desse gene são fixadas na membrana de uma célula somática da planta do milho a ser
modificada.
d) Mediante pressão de um gás, partículas dessa membrana são projetadas na célula de bactéria para a
integração do gene.
e) O milho, geneticamente modificado, produz uma proteína que o protege da lagarta perfuradora que
dizima o milharal.
Questão 24
Há muito tempo, a noção de transformação contínua que ocorre com todos os seres vivos é tão familiar
como a ideia de que as células são as unidades da vida, bem como o DNA é o material genético dos seres
vivos. O processo evolutivo é constante e ocorre de forma muito lenta e, na maioria das vezes, tornam as
espécies mais aptas a sobreviver no seu ambiente. Até hoje, muitas discussões acerca da evolução são
constantes entre os estudiosos, na tentativa de desvendar os mecanismos que induzem todo o processo.
Eles fazem uso de numerosos fatos acumulados que comprovam o processo evolutivo.
Disponível em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior,Nelson. Biologia 6.ed. SP: Saraiva, 2015. p. 772-775. Adaptado.

Entre as evidências da evolução, pode ser considerado
a) o estudo comparativo da anatomia dos animais que, mesmo aparentemente muito diferentes, parecem
ser constituídos segundo um mesmo plano básico, como coluna vertebral e crânio.
b) outra evidência anatômica da evolução são os órgãos vestigiais, que desempenham alguma função em
determinada espécie, mas que não apresentam qualquer homologia em outra espécie.
c) os fósseis são vestígios de organismos animal ou vegetal que viveram no passado e se mantiveram
preservados até a atualidade, sempre com todo o seu organismo, devido às camadas de sedimento.
d) a fisiologia comparada permitiu o estudo evolutivo de espécies distantes que descendem de ancestrais
diversos e que possuem maior semelhança na sua fisioanatomia.
e) no processo de fossilização de vertebrados, o corpo do animal morto é decomposto naturalmente por
exposição às intempéries, e o seu esqueleto fica preso em âmbar, uma resina solidificada de plantas.
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Questão 25
A excreção dos produtos do catabolismo depende do tipo de animal e a liberação de gás carbônico, por
exemplo, pode ocorrer na superfície corporal naqueles animais que não apresentam estruturas especiais
para a realização do processo respiratório. Por outro lado, a liberação do grupamento amino, resultante da
degradação de aminoácidos, também está relacionada ao metabolismo e ao ambiente em que o animal
vive. O grupamento amino dos aminoácidos pode ser utilizado para a síntese de outras moléculas aminadas
ou devem ser excretadas por serem tóxicas, ao serem liberados na forma de amônia.
Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Bio. p. 644-646, 2013. Adaptado.

Considerando os animais e as formas de liberação do grupamento amino, estão
a) aqueles denominados amoniotélicos que excretam, principalmente, amônia e que são representados
pelos tubarões, tartarugas, larvas aquáticas de animais terrestres, além de alguns gastrópodos
terrestres.
b) os animais representados pelos peixes, raias e artrópodos terrestres que excretam parte de seus
resíduos amino na forma de amônia e outra parte neutralizado em moléculas de bases púricas.
c) os animais denominados ureotélicos que excretam, principalmente, a ureia como produto final e que
são representados pelos mamíferos, anfíbios adultos e alguns répteis, por exemplo.
d) as aves, os girinos, os poríferos, os equinodermos e a maioria dos répteis que excretam seus produtos
amino na forma de ácido úrico, o que os classificam como animais uricotélicos.
e) o homem, por exemplo, que tem como sua principal forma de excreta a ureia mas, nas primeiras fases
da vida, é capaz de excretar também amônia e ácido úrico.
Questão 26
O sistema digestivo é responsável por extrair dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários ao
organismo. Seres unicelulares resolvem todas as suas funções pela única célula que o compõe. Por outro
lado, os seres pluricelulares apresentam diferentes sistemas, cada um destinado a diferentes funções, mas
mantendo relações de interdependência para garantir o bom funcionamento do organismo.
Disponível em: Uzunian, A. & E. Birner. 2013. Biologia. 4. ed. São Paulo: Harbra. Adaptado.

Considerando seu conhecimento sobre o sistema digestivo e seu funcionamento, assinale a afirmativa
correta:
a) Os nematelmintos já apresentam cavidade digestiva completa, e o processo de digestão é totalmente
extracelular.
b) Nos protozoários, a digestão é efetuada em vacúolos digestivos no meio externo a célula, caracterizando
o processo de digestão extracelular.
c) Celenterados e platelmintos possuem uma cavidade digestiva completa, com o início da digestão
extracelular e o término ainda é intracelular.
d) Todos os vertebrados apresentam digestão com uma etapa extracelular e outra intracelular, ocorrendo
inteiramente dentro do tubo digestório e em células do intestino delgado.
e) Animais pluricelulares mais simples, como as esponjas, a digestão é parcialmente intracelular e ocorre
no interior de tubos digestivos especiais, denominadas coanócitos e amebócitos.
Questão 27
Os protozoários são agentes causadores de algumas doenças que envolvem, basicamente, dois locais de
parasitismo – o sangue e o tubo digestivo – mas também podem se instalar em outros locais do corpo do
hospedeiro (e.g., fígado, baço, coração). A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium que
podem ser transmitidos aos seres humanos pela picada do mosquito Anopheles ou por transfusão de
sangue. Os sintomas característicos da malária são a febre alta com calafrios e estão associados ao ciclo do
parasita no corpo humano.
Disponível em: Uzunian, A. & E. Birner. 2013. Biologia. 4.ed. São Paulo: Harbra. Adaptado.

Com base no seu conhecimento sobre o ciclo do parasita causador da malária, assinale a afirmativa correta:
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a) Os esporozoítos dirigem-se ao fígado, onde se multiplicam e depois se espalham pelo sangue, invadindo
os glóbulos brancos.
b) A fase sexuada da reprodução do agente causador da malária ocorre no homem que, por isso, é
considerado o hospedeiro intermediário.
c) O mosquito do gênero Anopheles é o hospedeiro definitivo onde ocorre a fase assexuada da reprodução
do agente causador da malária.
d) Durante a picada do pernilongo, formas infectantes do parasita, conhecidas como esporozoítos,
abandonam as glândulas salivares do inseto e invadem o organismo humano.
e) Os trofozoítos são formas encontradas nos glóbulos brancos que se reproduzem por um processo
sexual, conhecido como esquizogonia, dando origem a células-filhas, denominadas merozoítos.
Questão 28
O sistema respiratório é responsável pela oxigenação das células o que permite a oxidação dos nutrientes
no processo de geração de energia. O gás carbônico, um dos produtos finais do metabolismo, faz o
caminho inverso do oxigênio, ou seja, é eliminado no ambiente. No homem, o sistema respiratório é
composto pelos pulmões e pelos tratos respiratórios. O sistema compreende o nariz, a faringe, a traqueia.
A traqueia, por sua vez, divide-se em dois brônquios que se ramificam em bronquíolos ao entrar nos
pulmões. No final dos bronquíolos, estão os alvéolos, nos quais ocorrem as trocas gasosas.
Disponível em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior,Nelson. Biologia 6.ed. SP: Saraiva, 2015. p 508-509. Adaptado.

Considere seus conhecimentos sobre mecânica da respiração e capacidade pulmonar e assinale a
afirmativa correta:
a) No movimento de inspiração, a contração dos músculos intercostais elevam as costelas, aumentando a
caixa torácica no plano horizontal e, simultaneamente, ocorre a contração e o abaixamento do diafragma,
resultando na expansão da caixa torácica no plano vertical.
b) No processo contrário, a expiração, os músculos intercostais relaxam, resultando na manutenção do
volume interno da caixa torácica até que receptores sensíveis a variações das taxas de gases, localizadas na
cela túrcica, alterem o movimento respiratório.
c) A “capacidade pulmonar total” é o volume de ar que cabe no sistema respiratório, cujo volume em um
adulto corresponde a, mais ou menos, 4 litros, porém, a cada movimento respiratório em repouso, os
pulmões trocam 1,0 L de ar com o meio exterior.
d) No processo respiratório, parte do volume de ar inspirado, que corresponde a 50%, fica retido nos
alvéolos e é denominado de ar residual, importante para momentos em que a taxa de O 2 no sangue é
inferior a 20%.
e) Ao realizar um processo respiratório forçado máximo, inspiração e expiração, o homem é capaz de
expelir de 2,5 a 3 litros de ar, denominado “ar residual”, que é medido em aparelho especial, denominado
espirômetro.
Questão 29
A fotossíntese ocorre nos seres vivos clorofilados que fazem uso da água e do gás carbônico, produzidos
pelos animais liberando, como produto final, moléculas orgânicas e oxigênio. Nesse processo, um
integrante importante é a radiação eletromagnética que atinge a superfície terrestre e é utilizada nos
comprimentos de onda que variam de 400 a 750 nanômetros, que corresponde à luz visível. A fotossíntese
é um processo físico-químico no qual ocorre a transformação de energia luminosa em energia química.
Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Bio SP-Saraiva, 2014. Conecte primeira parte, p184-189; Silva Junior, César da;
Sasson, Sezar; Caldini Junior,Nelson. Biologia 6.ed. SP: Saraiva, 2015. p 355-359. Adaptado.

Considere seus conhecimentos sobre o assunto, analise as alternativas abaixo e assinale a afirmativa
correta.
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a) A fotossíntese é representada por uma única equação; entretanto o processo envolve várias reações
químicas que são agrupadas em três etapas interligadas: a primeira, fotoquímica, a segunda, química e a
terceira, liberação de glicose no floema do vegetal.
b) Para que ocorra o processo fotossintético, é necessária a presença de clorofila, pigmento verde que
absorve luz e que são encontradas em três formas, entre elas, a clorofila a, presente nas cianobactérias
e em todos os eucariontes fotossintetizantes.
c) Em relação aos outros pigmentos sintetizantes, é importante citar a clorofila b, encontrada,
principalmente, nas algas pardas e nas diatomáceas, e a clorofila c encontrada em todas as plantas
terrestres, euglenas e nas algas verdes.
d) Os pigmentos fotossintetizantes estão organizados em conjuntos denominados complexo antena que
captam a energia luminosa e as transferem para as ficobilinas e os carotenoides, presentes no centro de
reação.
e) As ficobilinas e os carotenoides, pigmentos centrais no centro de reação são capazes de realizar a
fotólise da água com a formação de ATP, O2 e NADPH+H+.
Questão 30
Com a pandemia do coronavírus, nunca o mundo fez tanto uso de álcool para higienização das mãos, para
desinfetar superfícies/objetos e antisséptico de pele. O grau alcoólico recomendado pelos especialistas é
de 70%. Outra importante abordagem é o uso de sabão na lavagem correta das mãos, que não deve ser
subestimada. A eficácia do álcool e do sabão se deve ao fato de o coronavirus ser revestido por uma
camada protetora de lipídeos que é solubilizada, suas proteínas desnaturadas, resultando na destruição do
organismo. No Brasil, muitas indústrias aumentaram a produção de álcool em resposta à demanda
provocada pela pandemia.
Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Bio SP-Saraiva, 2014. Conecte primeira parte, p192-197. Adaptado.

Na produção de álcool, podem ser destacados que
a) o processo de fermentação, desenvolvido pelas células vegetais, envolve a cadeia respiratória e a
produção de NADPH+H+ e culmina com a formação de ácido lático que é transformado depois em etanol.
b) uma fonte importante de etanol é a respiração anaeróbica, realizada por bactérias desnitrificantes ao
fazer uso da glicose e do nitrato, envolvendo o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
c) a fermentação é um processo anaeróbico, desenvolvido por alguns organismos com a síntese de ATP,
envolvendo somente o ciclo de Krebs, já que os organismos não possuem mitocôndrias.
d) na fermentação alcoólica, moléculas orgânicas de ácidos graxos, glicose e aminoácidos são degradadas
até etanol quando em presença de O2 e de Saccharomyces cerevisiae.
e) bactérias e certos fungos, por serem anaeróbicos facultativos, realizam a fermentação na ausência de O2
e, nesse processo, a glicose é degradada até, o álcool etílico.
QUÍMICA
Questão 31
O diagrama de fases é um gráfico que contém, simultaneamente, as curvas da variação das temperaturas
de ebulição, de solidificação e de sublimação de determinada substância em função da sua pressão de
vapor. O diagrama abaixo é da água e apresenta diversas transformações, dentre elas a isobárica.
Assinale a alternativa que cita todos os números presentes no diagrama que representam a transformação
isobárica:
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Disponível em: www.argumento.com.br. Acesso em 03/09/2020.

a) 1, 2, 3, 4, 7, 8.
b) 3, 4, 5, 6, 9, 10.
c) 1, 2, 3, 4, 9, 10.
d) 5, 6, 7, 8, 9, 10.
e) 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Questão 32
O Levonorgestrel é um fármaco destinado à prevenção de gravidez, após uma relação sexual sem proteção
por método contraceptivo ou quando há suspeita de falha do método anticoncepcional rotineiramente
utilizado.

Em relação à estrutura química dessa substância presente em diversos medicamentos anticoncepcionais,
assinale a alternativa correta sobre o levonorgestrel:
a) É um hidrocarboneto policíclico aromático.
b) Possui a função orgânica álcool secundário.
c) É um composto aromático.
d) Possui 4 átomos de carbono secundários.
e) Apresenta atividade óptica.
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Questão 33
O ácido tricloroacético (CCl3COOH) é uma substância ácida (7000 vezes mais ácido que o ácido acético).
Inicialmente utilizada no tratamento de feridas, como cauterizador de doenças da pele e tumores e no
tratamento de calos, verrugas e aftas. Como agente para peeling químico, é uma substância química capaz
de provocar necrose da pele, causando uma epidermólise profunda e um processo inflamatório residual
que pode ter duração de até oito semanas. Trata-se de um dos mais procurados peelings de profundidade
média por atingir ótimos resultados nessa profundidade.
Disponível em: www.portaleducacao.com.br. Acesso em: 10/08/2020.

Qual dos fenômenos abaixo é capaz de explicar a elevada característica ácida do ácido tricloroacético?
a) Ressonância.
b) Efeito indutivo.
c) Hibridação.
d) Interação dipolo-dipolo.
e) Dispersão de London.
Questão 34
O paracetamol (C8H9NO2) diferencia-se dos anti-inflamatórios clássicos porque, apesar dos seus
efeitos analgésicos e antipiréticos, esse fármaco não apresenta ações anti-inflamatórias nem
anticoagulantes significativas. Além disso, em doses terapêuticas, não origina efeitos gastrointestinais
adversos. A síntese da molécula se dá pela reação do p-aminofenol com anidrido acético, obtendo-se, como
produtos da reação, o paracetamol e o ácido acético.
Dados: Massa Molar do p-aminofenol é 109,13 g/mol e do paracetamol (151,15 g/mol).

Considerando a necessidade de produção de 10 comprimidos de Tylenol, que possui 750 mg de
paracetamol em cada comprimido, qual será a massa de p-aminofenol (C6H7NO) necessária?
a) 0,54 g.
b) 1,78 g.
c) 2,78 g.
d) 3,98 g.
e) 5,41 g.
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Questão 35
O químico russo Dmitri Mendeleev (1834-1907) tornou-se um dos maiores gênios da história, visto que ele
fez diversos estudos sobre os elementos químicos e suas propriedades. A organização dos elementos foi
apresentada por ele à comunidade científica, e deu origem ao que atualmente conhecemos como “Tabela
Periódica”. Ela foi se aprimorando com o passar dos anos. Fato é que Mendeleev foi capaz de prever as
propriedades de elementos ainda não descobertos ao deixar espaços vazios na Tabela, como evidenciado
abaixo.

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br e FELTRE, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008. V. 1. Acesso
em 16/09/2020.

Assinale a alternativa que explica como o pesquisador conseguiu prever a existência desses elementos. Ele
organizou os elementos
a) em ordem crescente de número de nêutrons, tomando o cuidado de colocar na mesma linha os
elementos de propriedades químicas semelhantes.
b) em ordem crescente de massas atômicas, tomando o cuidado de colocar na mesma coluna os elementos
de propriedades químicas semelhantes.
c) em ordem decrescente de número de nêutrons, tomando o cuidado de colocar na mesma linha os
elementos de propriedades químicas semelhantes.
d) em ordem crescente de massas atômicas, tomando o cuidado de colocar na mesma linha os elementos
de propriedades químicas semelhantes.
e) em ordem decrescente de número de massa, tomando o cuidado de colocar na mesma linha os
elementos de propriedades químicas semelhantes.
Questão 36
Deseja-se preparar 5,2 L de solução com molaridade 0,9 mol/L de ácido sulfúrico a partir de uma solução
concentrada desse ácido que apresenta densidade igual a 1,84 g/mL e que possui 98% de H2SO4 em massa.
Qual é o volume aproximado, em litros, necessário do ácido sulfúrico concentrado?
Dado: Massa molar do H2SO4 é 98 g/mol.
a) 0,02 L.
b) 0,12 L.
c) 0,19 L.
d) 0,22 L.
e) 0,25 L.
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Questão 37
Os gases ideais, também chamados de perfeitos, são aqueles em que as colisões entre as partículas são
perfeitamente elásticas, ou seja, não há qualquer tipo de interação, como forças atrativas ou repulsivas. O
gráfico abaixo apresenta um gás ideal, contido em recipiente dotado de êmbolo móvel, e ele descreve um
ciclo térmico ADCBA.

Disponível em: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com. Acesso em: 12/09/2020.

A partir da interpretação das etapas de transformação física do gás, assinale a alternativa correta:
a) É isocórico no trecho entre D e C.
b) É isotérmico no trecho entre B e A.
c) É isobárico no trecho entre A e D.
d) É isocórico no trecho entre C e B.
e) É isotérmico no trecho entre D e C.
Questão 38
A tabela abaixo expressa os valores dos números de mol dos reagentes e produtos ao longo de 10 minutos:

C2H2(g) + 2 H2(g)  C2H6(g)
Tempo (min)
0

Nº mols C2H2
consumido
48

Nº mols H2
consumido
58

5

36

34

10

30

22

15

25

15

a) A velocidade de decomposição de H2 é de 3,2 mols/min.
b) A velocidade de decomposição de C2H2 é 1,5 mols/min.
c) A velocidade média da reação é de 2,0 mols/min.
d) A velocidade de formação de C2H6 é de 1,8 mols/min.
e) Após 15 minutos de reação, não haverá mais formação de C2H6.
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Questão 39
O diagrama de Pauling ou princípio de Aufbau nada mais é do que um método de distribuição de elétrons
na eletrosfera do átomo e dos íons. Esse método foi desenvolvido pelo físico alemão Erwin Madelung,
apesar de esse título ser atribuído a Linus Pauling em muitos livros de química. Ele provou,
experimentalmente, que os elétrons são dispostos nos átomos em ordem crescente de energia. Isso se
deve ao fato de que, todas as vezes que o elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais externa
na qual ele se encontra. No momento do retorno desse elétron para sua camada de origem, ele emite luz
em virtude da energia absorvida anteriormente.
Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em 13/09/2020.

Considere os elementos A, B e C que apresentam as seguintes configurações eletrônicas de suas camadas
de valência:
A. 2s2 2p5
B. 3s2 3p6
C. 3s1
Assinale a alternativa correta baseada nos elementos citados:
a) Os elementos A e B formam ligações do tipo iônica.
b) O elemento B consegue formar ligações do tipo covalente com facilidade.
c) Todos os elementos estão em um mesmo período da tabela periódica.
d) O elemento A é extremamente eletronegativo.
e) Os elementos A e C formam ligações do tipo covalente com facilidade.
Questão 40
A alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias
simples diferentes. Pode-se citar, conforme exemplo abaixo, as estruturas químicas formadas por carbonos
no diamante e no grafite.

Disponível em: FELTRE, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008. V. 1.

Esse fenômeno, além de originar substâncias fisicamente diferentes, também é responsável pelas
propriedades químicas bastante destoantes entre essas moléculas.
Assinale a opção que cita de forma correta as propriedades químicas do diamante e do grafite:
a) Diamante é condutor de eletricidade e possui maior densidade que o grafite.
b) Grafite é condutor de eletricidade e possui maior densidade que o diamante.
c) Diamante não é condutor de eletricidade e possui maior densidade que o grafite.
d) Grafite não é condutor de eletricidade e possui menor densidade que o diamante.
e) Diamante e grafite são condutores de eletricidade, e o diamante possui maior densidade que o grafite.
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FÍSICA
Questão 41
Um episódio que ficou bastante conhecido na
política brasileiro ocorreu em fevereiro de
2020, quando o senador Cid Gomes tentou
passar por um bloqueio de policiais que
estavam em greve, utilizando uma
retroescavadeira. Na ocasião, ele acabou
sendo baleado, mas o vidro reforçado do
veículo amenizou o impacto da bala, e o
político se recuperou do incidente. Suponha
que a bala tenha acertado o vidro com uma
velocidade de 570 m/s e tenha perdido 64%
da energia cinética com o impacto.
Posteriormente, a bala colide com o senador,
e ambos ficam juntos após a colisão. Não há
forças dissipativas no sistema e desconsidere
a natureza de qualquer força extra. Considere que a massa da bala é 5,0 g, e a do senador, que estava
inicialmente em repouso, seja 70 kg.
Qual é a velocidade final que a bala teria, nessas condições, após a colisão com o senador?
a)
b)
c)
d)
e)

0,015 m/s.
0,024 m/s.
0,032 m/s.
1,1 m/s.
2,3 m/s.

Questão 42
Um funcionário de uma empresa metalúrgica comprou 2,00 toneladas de um tipo específico de aço, mas
está desconfiado das propriedades do produto adquirido. Com o intuito de descobrir a densidade do
material, é retirado uma amostra desse aço para ser realizado o seguinte experimento: dispondo de um
dinamômetro (mede força peso), o engenheiro responsável descobre que o peso da amostra é de 20,0 N no
ar. Então, a amostra é mergulhada em água suspensa por uma corda presa ao dinamômetro, que acusa um
peso de 18,0 N.
A densidade do material será igual a
Dados: Aceleração da gravidade:
a)
b)
c)
d)
e)

; densidade da água:

1000 kg/m3.
2000 kg/m3.
4000 kg/m3.
10000 kg/m3.
100000 kg/m3.
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Questão 43
Em setembro de 2020, o alto consumo de água e a estiagem fizeram o nível de água de uma pedreira
desativada em Salto de Pirapora (SP) diminuir e revelar veículos que antes estavam submersos. O fato
chamou atenção porque não havia registro de ocorrência sobre o desaparecimento dos carros.

Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 14/09/2020.

Suponha um instante em que um carro de m=1200 kg tenha acabado de cair na pedreira e esteja abaixo da
linha da água (totalmente submerso). Sua velocidade inicial é nula e ele cai, verticalmente, em direção ao
fundo da pedreira. A densidade do carro é de
e a da água é
1,00
Considere a aceleração da gravidade no local como
fundo, a velocidade com que ele bateu no fundo foi de
a)
b)
c)
d)
e)

. Se o carro gasta 3,00 s para chegar ao

10,2 m/s.
14,7 m/s.
20,6 m/s.
29,4 m/s.
35,9 m/s.

Questão 44
O Parque Estadual Pedra Azul foi criado em 1991 para proteger o patrimônio natural da região, em especial
a famosa Pedra Azul, uma formação rochosa de granito com 1822 m de altura, atração que pode ser vista
de longe. O Parque possui 1.240 hectares e uma variedade de opções de passeios a pé. Dentre as
caminhadas mais procuradas, destacam-se as que levam às piscinas naturais, as que levam até a Pedra do
Lagarto, as do Mirante e as da própria Pedra Azul, que incorpora em seu roteiro as passagens pelos locais
anteriores.

Disponível em: www.pedraazuldoarace.com.br. Acesso em: 20/09/2020.

Com vontade de desfrutar as belezas do local, Laís resolveu pegar a estrada e ir até o parque tomar banho
nas piscinas naturais. A distância total entre a casa da Lais e o Parque é de 50,0 km. No deslocamento de
ida, ela percorre 30 min e para em um posto de gasolina, ficando lá por mais 10 min. A partir do posto, ela
gasta 15 min para chegar no parque. Na volta, a Laís vai direto para casa e gasta 50 min para chegar à sua
casa, que foi de onde ela partiu.
A velocidade média do percurso total, desde quando ela sai e chega do parque é de
a) 0,00.
b) 8,75 m/s.
c) 17,5 m/s.
d) 20,8 m/s.
e) 30,4 m/s.
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Questão 45
A tirolesa fixa do Morro do Moreno foi inaugurada em dezembro de 2019 e, de lá para cá, tem atraído
muitos visitantes. O Morro do Moreno é um dos lugares mais visitados de Vila Velha.
Figura 1

Fonte: www.agazeta.com.br. Acesso em: 14/09/2020.

Um técnico de
foi designado para realizar uma manutenção na corda, ficando pendurado como
mostrada na figura abaixo:
Figura 2

Considerando que o sistema esteja em equilíbrio e que a aceleração da gravidade seja
na corda é de

, a tensão

a) 188 N.
b) 400 N.
c) 462 N.
d) 800 N.
e) 923 N.
HISTÓRIA
Questão 46
O recém-criado Império brasileiro herdou os problemas gerados com a ocupação da Banda Oriental (atual
Uruguai) em 1825, uma rebelião regional proclamou a separação do Brasil e a incorporação do futuro
Uruguai às Províncias Unidas do Rio da Prata. Esse fato precipitou a guerra entre Brasil e Buenos Aires, a
partir de dezembro de 1825.
Disponível em: Fausto. Boris. História Concisa do Brasil. Pág. 83.

Considerando a Guerra da Cisplatina e seu contexto, assinale a opção correta:
a) A região, chamada de Cisplatina, era disputada entre Portugal e Espanha no período colonial. Após as
independências da Argentina e do Brasil, os impérios coloniais português e espanhol se uniram e enviaram
tropas para reaver o controle da região.
b) A região da Cisplatina, atual Uruguai, era dominada pelo Brasil, e os uruguaios buscavam independência
patrocinada pelos argentinos. O conflito terminou em um impasse mediado pela Inglaterra e no fim o
Uruguai conquistou sua independência.
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c) O conflito na região da Cisplatina foi importante para o Brasil que conseguiu unificar o país para defesa
de seu território com a criação dos Voluntários da Pátria e também na formação de uma aliança com os
argentinos para evitar a independência uruguaia.
d) Para o Brasil, o resultado do conflito na região da Cisplatina foi insatisfatório, uma vez que intenção
geopolítica brasileira era isolar a Argentina fechando o canal do Rio da Prata, que era contrário aos
interesses britânicos na região.
e) O conflito na Cisplatina teve um resultado ruim para o Brasil e para a Inglaterra porque o Uruguai não
conquistou sua independência total permanecendo como uma província autônoma de Buenos Aires.
Questão 47

Disponível em: www.ourworldindata.org. Acesso em: 01/12/2018.

No gráfico acima, vemos a redução da extrema pobreza, ou seja, vivendo com menos de $1,90 por dia, da
população mundial desde a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, passando pelos ciclos
econômicos de globalização.
Considerando a globalização econômica desde o período da Revolução Industrial, é possível concluir que
a) a partir do século XVIII, na Inglaterra, com a energia usada pela exploração industrial de carvão, o
fenômeno da urbanização perdeu força, e o uso de mão de obra escrava aumentou até o final do próximo
século.
b) na medida em que o comércio livre entre as nações e o capitalismo avançaram a partir do século XIX, a
globalização econômica possibilitou a integração de áreas antes pobres e isoladas e reduziu
substancialmente a pobreza global.
c) a chamada “Revolução Verde” com o uso de tecnologia agrícola para produção de alimentos ficou
restrita ao Hemisfério Norte, e a população mundial no século XIX chegou a ser reduzida por falta de
alimentos.
d) o comércio internacional entre os principais países industrializados não chegou a crescer
substancialmente no século XX em razão de políticas econômicas protecionistas e socialistas na Europa
Ocidental e Ásia.
e) nos países menos abertos ao capitalismo e o livre mercado global, houve um crescimento dos índices de
desenvolvimento humano (IDH) ao mesmo tempo em que os países mais fechados à globalização
econômica melhoraram suas posições no IDH.
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Questão 48

Disponível em: https://atlas.fgv.br/marcos/o-fim-da-escravidao/mapas/brasil. Acesso em: 12/07/2020.

A notícia acima descreve a aprovação da Lei Áurea que pôs fim à escravidão no Brasil, assinada pela
Princesa Isabel, em nome de seu pai, o imperador Dom Pedro II.
Sobre a Lei Áurea e o fim da escravidão no Brasil, assinale a opção correta sobre os atos da Princesa Isabel.
a) Representando o Imperador, sanciona a lei que aboliu a escravidão com apoio dos conservadores e da
própria família imperial seguindo abolições de escravidão já defendidas por nações europeias.
b) Seguiu apoio majoritário dos liberais e dos latifundiários de terras que defendiam o fim da escravidão no
Brasil e que abriram mão de quaisquer tipos de indenizações.
c) Sancionou a Lei Áurea que havia sido rejeitada no Senado. A Lei tratava apenas dos filhos dos escravos
que já nasceriam com liberdade garantida de direitos civis e políticos.
d) Sancionou a Lei Áurea apesar da rejeição da maior potência da época. O Reino Unido, que era contrário
ao fim da escravidão e contra os interesses da própria família imperial que também era contrária.
e) Sancionou a Lei Áurea que basicamente abolia o tráfico de escravos entre a África e o Brasil e a abolição
da escravidão para todos os escravos com mais de sessenta anos de idade.
Questão 49
“Outubro foi a segunda revolução de 1917. Sete meses antes, uma insurreição popular quase espontânea
derrubara o czar (imperador), abrindo caminho para a instalação de um governo provisório de coalizão. Os
bolcheviques (comunistas) fizeram oposição ao governo provisório e cavalgaram a onda revolucionária que
se avolumava com as derrotas na guerra mundial e o colapso econômico”.
Disponível em: MAGNOLI, Demétrio; BARBOSA, Elaine Senise. Liberdade versus igualdade – vol. 1: O mundo em desordem (1914
– 1945).

Sobre as revoluções russas de fevereiro e outubro de 1917, analise as afirmativas abaixo e marque a
alternativa correta.
a) A Revolução de Outubro, liderada por Lenin e Trostski, buscava implantar uma república liberal na
Rússia, com o desenvolvimento de instituições democráticas e apoiar o desenvolvimento da propriedade
privada no país.
b) A Revolução de Fevereiro, liderada por Kerenski, tentou implantar uma monarquia absolutista, de estilo
de Luís XIV, em que o rei, que seria Kerenski teria poderes totais e seriam extintos os processos eleitorais
para os cargos do parlamento que aconteciam até então.
c) Assim que o governo provisório foi organizado, logo após as jornadas de fevereiro de 1917, a Rússia
declarou a sua retirada unilateral da Guerra Mundial e conclamou todos os países a uma paz justa e sem
anexações.
d) O governo bolchevique – que se instalou no poder com a Revolução de Outubro – convocou para a
retomada da Guerra, instando o Exército e a Marinha a uma vitória total para levar a Revolução para toda a
Europa.
e) A Rússia, que entre fevereiro e outubro tornou-se um país com muitas liberdades civis e políticas,
enfrentaria a partir de outubro um governo que exerceria forte controle não só sobre as atividades
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econômicas – com centralização e estatização de inúmeras empresas – como também ativaria mecanismos
de repressão política.
Questão 50

Disponível em: www.alamy.com. Acesso em 04/08/2020.

Acima, vemos uma charge representando o presidente norte-americano Woodrow Wilson e sua inspiração
idealista para a criação da Liga das Nações, também conhecida como Sociedade das Nações, criada em
1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial para limitar as ações belicosas nas relações internacionais. O
Brasil atuou na Liga das Nações desde a sua criação.
Considerando a participação do Brasil na Liga das Nações, é possível concluir que
a) a política externa do governo de Epitácio Pessoa decidiu aderir à Liga das Nações com a intenção de
obter prestígio internacional logo no início das atividades da Liga ao conquistar uma vaga permanente no
Conselho da Organização.
b) o governo de Epitácio Pessoa entendia o Brasil como uma potência em ascensão e decidiu retirar o país
da Liga das Nações quando a liga passou a aprovar sanções contra a Alemanha, aliada do Brasil no período.
c) o governo de Artur Bernardes decidiu retirar o Brasil da Liga das Nações após se posicionar
contrariamente ao relaxamento das imposições contra a Alemanha, proposta pela Liga, e por não
conquistar uma vaga permanente no Conselho da Liga.
d) o governo de Artur Bernardes decidiu manter o Brasil na Liga até o fim de suas atividades na Segunda
Guerra Mundial até essa organização ser reformada com a criação da ONU em 1945.
e) o governo de Artur Bernardes optou por ser uma liderança na Assembleia Geral da Liga, defendendo a
revisão total do Tratado de Versalhes para amenizar as sanções econômicas e políticas contra a Alemanha.
GEOGRAFIA
Questão 51
Por que a população do estado do Espírito Santo vive mais e se destaca no país?
Pesquisa do IBGE aponta que a expectativa de vida dos brasileiros que nasceram em 2018 é de 76,3 anos,
em média. Os capixabas nascidos em 2018 devem viver, em média, 78,8 anos. É a segunda melhor média
em todo o Brasil, segundo o IBGE. Quanto aos idosos, o Espírito Santo é o que tem maior expectativa de
vida: 85,4 anos.
Disponível em: www.agazeta.com.br. Acesso em: 23/01/2020 (Adaptações).

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta.
a) A expectativa de vida é uma medida geográfica utilizada para calcular vários indicadores demográficos,
sociais e econômicos, como por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita.
b) Apesar de ter registrado a segunda melhor média de expectativa de vida para os idosos em todo o país, o
estado do Espírito Santo ainda apresenta uma série de adversidades no sistema de saúde.
c) Para a população em geral, o Espírito Santo apresentou uma expectativa de vida inferior à média
nacional. Para o contingente de idosos o ES registrou a maior média de esperança de vida.
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d) Nos estudos sobre a geografia da população e a transição demográfica identifica-se que o ritmo
acelerado da vida urbana não influencia os resultados do indicador de expectativa de vida.
e) A expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer é uma medida demográfica que pode ser utilizada
para analisar o desenvolvimento humano de países, estados e municípios.
Questão 52
Por que 17 cidades do ES estão perdendo seus moradores?
De acordo com as estimativas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 17
cidades do Espírito Santo apresentaram redução de suas populações no ano de 2020. Todos esses
municípios apresentam menos de 35 mil habitantes.
Disponível em: www.agazeta.com.br. Acessado em: 06/09/2020. Adaptado.

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta:
a) Dentre os principais motivos que podem influenciar a redução de habitantes nesses 17 municípios do
Espírito Santo, está a forte concentração de atividades econômicas das cidades com menos de 40 mil
habitantes, em detrimento dos grandes centros urbanos.
b) Dentre os principais motivos que podem influenciar a redução de habitantes nesses 17 municípios do
Espírito Santo, está o distanciamento dessas cidades em relação aos centros urbanos que concentram
atividades econômicas mais dinâmicas.
c) O saldo populacional é um indicador muito relevante para a demografia e permite analisar as resultantes
da diferença da natalidade e emigração e da diferença entre mortalidade e imigração em um país, estado
ou município.
d) O saldo populacional é um indicador muito relevante para a demografia e permite analisar as resultantes
da diferença da mortalidade e emigração e da diferença entre natalidade e imigração em um país, estado
ou município.
e) O componente migratório integra a equação demográfica e ele possibilita compreender a redução
populacional dos mencionados 17 municípios capixabas, no ano de 2020, em sua totalidade.
Questão 53
Gráfico: IDEB da 3ª série do ensino médio da rede pública estadual do Espírito Santo

Fonte de dados: INEP
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A importância do IDEB para o monitoramento da educação
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador nacional que permite o
monitoramento da qualidade da educação. Ele é calculado, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com base nas variáveis da taxa de rendimento
escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames de aprendizado. Os dados de aprovação são
obtidos por meio do Censo Escolar e as informações sobre o desempenho utilizadas são as da Prova Brasil,
para instituições de ensino e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para as
Unidades da Federação (UFs) e país.
Com base no gráfico, no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta.
a) De 2017 para 2019, o Espírito Santo aumentou o IDEB da 3ª série do ensino médio da rede pública
estadual em meio ponto, apresentando o melhor resultado de toda série histórica.
b) No ano de 2019, o Espírito Santo apresentou o melhor resultado de toda série histórica do IDEB da 3ª
série do ensino médio da rede pública estadual, superando a meta estabelecida.
c) Apesar de aumentar o IDEB da 3ª série do ensino médio da rede pública estadual em 2019, o Espírito
Santo se distanciou da meta estabelecida na comparação entre 2017 e 2019.
d) Apesar de aumentar o IDEB da 3ª série do ensino médio da rede pública estadual em 2019, o Espírito
Santo não superou as metas estabelecidas desde 2007.
e) Desde 2009, o estado do Espírito Santo não apresentou melhoria no IDEB da 3ª série do ensino médio da
rede pública estadual.
Questão 54
A cartografia é a arte de conceber, de levantar, de redigir e de divulgar mapas. Um mapa dá uma imagem
incompleta do terreno. Mesmo o mais detalhado dos mapas é uma simplificação da realidade. Ele é uma
construção seletiva e representativa que implica o uso de símbolos e de sinais apropriados.
“A Cartografia” de Fernando Joly, 6. ed. Campinas: Papirus, 2004. Adaptado.

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta.
a) A aerofotogrametria é um método de coleta de dados por meio de fotografias aéreas. Por não utilizar
símbolos cartográficos, a aerofotogrametria não pode ser utilizada para produzir mapas.
b) Um mapa é a representação geométrica plana, simplificada e escalar, do todo ou de parte da superfície
plana terrestre, numa superfície circular, denominada globo.
c) Um mapa é a representação geométrica plana, simplificada e convencional, do todo ou de parte da
superfície terrestre, numa relação de similitude, denominada escala.
d) A aerofotogrametria é um método de coleta de dados por meio de mapas mentais, que utiliza sinais e
símbolos cartográficos.
e) Um mapa é a representação geométrica curva, simplificada e escalar, do todo ou de parte da superfície
plana terrestre.
Questão 55
Brasileiro é mais tolerante à entrada de refugiados do que média internacional, mostra pesquisa
O Brasil ainda é mais tolerante do que a média global à entrada de refugiados pelas fronteiras, embora haja
significativo ceticismo quanto à integração dessa população, aponta uma pesquisa de opinião recémdivulgada pelo instituto Ipsos, que ouviu 18 mil pessoas de 16 a 64 anos em 26 países - mil delas no Brasil.
Questionados se achavam que o Brasil deveria fechar completamente sua fronteira, 53% dos entrevistados
discordaram. Outros 28% defenderam o fechamento total de fronteiras, cifra que é três pontos percentuais
maior que a da pesquisa anterior, feita em 2017. Mas, ainda assim, é a segunda menor porcentagem global,
atrás apenas do Japão (27%) e ao lado do Chile (também com 28%). Na média dos 26 países pesquisados,
40% dos entrevistados defenderam o fechamento de fronteiras a refugiados.
Disponível em: <www.bbc.com. Acesso em: 07/09/2020. Adaptado.
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Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta:
a) O Brasil é mais tolerante à entrada de refugiados por conta dos brasileiros se caracterizarem como um
povo cordial. Além disso, os brasileiros refugiados em países como os Estados Unidos, encontram maior
facilidade para retornarem a seu país.
b) O Brasil é mais tolerante à entrada de refugiados por conta de os brasileiros se caracterizarem como um
povo cordial e sensível às questões humanitárias. A maioria dos refugiados que está exilada no Brasil é
oriunda do Japão e Chile.
c) O indivíduo em condição de refúgio, pode ser caracterizado como aquela pessoa que realiza imigração
para um país mediante interesse de emprego, aumento de renda e melhoria financeira própria e de seus
familiares.
d) O refugiado pode ser caracterizado como aquele indivíduo que realiza movimento migratório mediante
fundado temor de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões
políticas.
e) A pessoa, em condição de refúgio, pode ser caracterizada como aquele indivíduo que realiza emigração
para uma nação mediante interesse e expectativa de emprego, aumento de renda e melhoria econômica.
INGLÊS
Questions 56 and 57 refer to the text below.
When I was a kid, I was raised, like most people in our culture, on certain stories: Moses leading the
Israelites out of oppression, little David slaying Goliath, Ruth swearing loyalty to Naomi.
During my decades as an atheist, I thought the stories were false but the values they implied were true.
These values — welcome the stranger, humility against pride — became the moral framework I applied to
think through my opinions, to support various causes. Like a lot of atheists, I found the theology of Reinhold
Niebuhr very helpful.
About seven years ago I realized that my secular understanding was not adequate to the amplitude of life
as I experienced it. There were extremes of joy and pain, spiritual fullness and spiritual emptiness that were
outside the normal material explanations of things.
I was gripped by the conviction that the people I encountered were not skin bags of DNA, but had souls;
had essences with no size or shape, but that gave them infinite value and dignity. The conviction that
people have souls led to the possibility that there was some spirit who breathed souls into them.
But when it came to forming opinions or writing columns, I was still in the same business. Sure, my style of
thinking changed a bit. I spent more time listening, trying to discern how I was being called. I began to think
with my heart as much as my head. (That could just be male middle age.) But my basic moral values —
derived from the biblical metaphysic — were already in place and didn’t change that much now that the
biblical stories had come alive.
My point is there is no neat relationship between the spiritual consciousness and the moral and prudential
consciousnesses. When it comes to thinking and acting in the public square, we believers and nonbelievers
are all in the same boat — trying to apply our moral frameworks to present realities. Faith itself doesn’t
make you wiser or better.
David Brooks Opinion Columnist. Disponível em: www.nytimes.com. Acesso em: 25/09/2020.

Questão 56
The text above focuses on
a) christianity and judaism.
b) believers and nonbelievers’ attitudes.
c) business development and faith.
d) career development and faith.
e) mental health and faith.
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Questão 57
In the statement: “I was gripped by the conviction that the people I encountered were not skin bags of
DNA”, the word in bold is synonymous to:
a) scared.
b) surprised.
c) seized.
d) developed.
e) saddened.
Questions 58 for 60 refer to the text below.

Disponível em: www.gocomics.com. Acesso em: 25/09/2020.

Questão 58
In the comic strip above, who is Phoebe Howell?
a) The girl with brown hair.
b) A famous person.
c) Someone else.
d) The girl with black hair.
e) Nobody.
Questão 59
In the statement: “What do you suppose Phoebe would be…..” the girl is referring to
a) her friend.
b) nobody.
c) themselves.
d) himself.
e) herself.
Questão 60
In the statement: “I am concerned about your weird behavior, but I am also recording it to laugh about it
later.”, the girl thinks her friend is
a) sad.
b) running late.
c) eccentric.
d) smart.
e) athletic.
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TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
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