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 LINGUAGENS

  texto 1

“TERRA DE NORDESTINOS”

“São Miguel Paulista é uma verdadeira capital nordestina” destacava um jornalista em matéria 
especial sobre o bairro paulistano publicada em meados dos anos 1980. Para ele, “ao andar em certos 
pontos de São Miguel o visitante sente-se como se estivesse no Nordeste”, pois “as ‘casas do norte’ 
proliferam” e “ainda se veem grupos de forró tocando em bares e barbearias”. Lembrava ainda que, 
de acordo com o escrivão do cartório civil do bairro, 80% dos moradores vieram do Nordeste ou eram 
filhos de nordestinos.

As referências à grande presença de nordestinos na região não eram inéditas. Já nos anos 1960, 
a grande imprensa e autoridades da cidade enfatizavam que o bairro era o lugar “onde baianos, 
pernambucanos, alagoanos, sergipanos, maranhenses, norte-rio-grandenses, paraibanos, cearenses, 
enfim, nortistas e nordestinos residem e trabalham”. Um deputado lembrava que por isso “até dizem 
que São Miguel Paulista é a maior cidade nordestina do Brasil”.

De fato, desde meados da década de 1950, a associação de determinadas regiões de São Paulo – em 
geral, aquelas consideradas mais pobres, carentes de infraestrutura e com uma população proletária – 
com a presença de migrantes nordestinos foi estabelecida no imaginário coletivo da cidade. Bairros e 
distritos outrora relacionados a grupos imigrantes europeus, como os alemães em Santo Amaro ou os 
italianos no Brás, passam a ser cada vez mais vistos como “terras de nordestinos”. Seria, no entanto, a 
Zona Leste da cidade, em particular, seus novos bairros periféricos que proliferaram a partir da Segunda 
Guerra Mundial, que ganharia uma forte identidade nordestina no mapa simbólico de São Paulo.

Aquele foi justamente um período em que a cidade conhecia um dos processos mais acelerados de 
urbanização e adensamento já conhecidos. Entre as décadas de 1940 e 1970, o ritmo de crescimento 
da população da cidade alcançou os maiores índices do século XX. São Paulo tornou-se a maior 
cidade do país com cerca de 3,7 milhões de habitantes em 1960 e o slogan ufanista de que a cidade 
era a que “mais crescia no mundo” era repetido à exaustão.

Entretanto, vários estudiosos têm chamado a atenção para o caráter segregador desse processo de 
urbanização, com uma intensa e contínua expulsão das classes populares do centro para as periferias 
da cidade. Dessa forma, um determinado “padrão periférico de crescimento urbano” marcou o 
desenvolvimento da cidade naquele período. Para a maioria dos trabalhadores tornava-se cada vez 
mais difícil a possibilidade de moradia nas regiões centrais e nos antigos bairros industriais da cidade. 
A progressiva escassez de residências e o incremento do preço dos aluguéis das casas disponíveis 
nessas regiões obrigavam grande parte da população pobre a instalar-se em zonas cada vez mais 
afastadas e com poucos recursos.

Paulo Fontes  
Adaptado de MAGALHÃES, Valéria Barbosa de (org). História oral e migrações: método, memória, experiências. São Paulo: Letra e Voz, 2017.
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 QUESTÃO 01
O texto discute um aspecto da formação da cidade de São Paulo. 
Esse aspecto central é observado na relação entre:

(A) território urbano e narrativas regionais
(B) relatos midiáticos e discurso publicitário
(C) memória individual e identidade nacional
(D) espaço geográfico e pertencimento simbólico
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 LINGUAGENS   

 QUESTÃO 02
No título, destaca-se uma expressão apresentada na discussão. 
Essa expressão cumpre o papel de:

(A) atribuir a um grupo a responsabilidade pela segregação
(B) destacar a composição numerosa dos grupos familiares 
(C) indicar representação sobre os processos migratórios
(D) confirmar o perfil populacional das regiões do país

 QUESTÃO 03
No primeiro parágrafo, o uso das aspas evidencia a seguinte estratégia de composição:

(A) mencionar relatos oriundos de outros textos
(B) relativizar o sentido das palavras empregadas
(C) ressaltar o uso de variedade linguística popular
(D) apresentar paráfrases do discurso governamental

 QUESTÃO 04
No segundo parágrafo, observa-se uma sequência de palavras que designam a origem das pessoas. 
Na discussão, essa sequência tem o papel de:

(A) introduzir dados obtidos por estudiosos 
(B) confundir a referência aos estados brasileiros
(C) indicar uma opinião considerada pejorativa pelo autor
(D) reforçar a  presença de migrantes na composição da cidade

 QUESTÃO 05
Já nos anos 1960, a grande imprensa e autoridades da cidade enfatizavam (l. 07-08)

Na frase, o uso da palavra “já” retoma ideia presente no primeiro parágrafo, acrescentando que:

(A) as autoridades produziram muitos comunicados
(B) a imprensa tem fornecido informações imprecisas
(C) as instâncias locais não observaram o fluxo migratório
(D) a presença dessa população é anterior aos anos oitenta

 QUESTÃO 06
No terceiro parágrafo, os travessões introduzem um comentário do autor. 
Esse comentário cumpre a função de:

(A) enumerar itens detalhados
(B) caracterizar expressão anterior
(C) contrapor visão predominante na mídia
(D) indicar a causa da informação apresentada
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 LINGUAGENS

 QUESTÃO 07
O debate presente no último parágrafo introduz uma nova perspectiva acerca dos fatos apresentados.
Essa nova perspectiva ressalta os seguintes aspectos do processo de ocupação do território:

(A) progresso regional e publicidade
(B) sentimento nacional e políticas públicas
(C) desenvolvimento histórico e desigualdade
(D) escassez econômica e excesso de direitos

  texto 2

O que fazíamos nas incontáveis noites em que dividimos o quarto? Quem dormia primeiro, 
relegando o outro ao silêncio e à escuridão inabitável, ao medo das sombras, ao susto dos estalos? 
Que devaneios erráticos acometiam aquele que restava, que fantasmas infantis o assombravam, 
enquanto o irmão ressonava tranquilo, indiferente, sem piedade? Quem perguntava ao outro se já 
dormia, apenas para preencher com a concretude da voz trêmula aquele espaço imperscrutável que 
os separava?

São falaciosas essas perguntas, líricas demais para guardar uma verdade. Se escolho contar esta 
história pelos terrores noturnos, me posto no centro de uma aflição, me faço protagonista, atribuo ao 
meu irmão uma impiedade injusta. Era eu que resistia a dormir de luz apagada, eu que me levantava 
assustado no meio da noite, cruzava o corredor sombrio, me recolhia à cama dos meus pais. Por vezes, 
alta madrugada, também acolhíamos minha irmã, reunidos, apertados, quatro quintos da família 
confinados em tão poucos metros quadrados. Meu irmão permanecia à parte, entre seus próprios 
lençóis, e devia ser então mais profunda, se não a quietude que ele não temia, ao menos a solidão 
que o embalava.

Essa história poderia ser muito diferente se dela eu me lembrasse. Por oito anos convivi com meu 
irmão no mesmo quarto, nos mesmos quartos sucessivos, e não consigo recordar como conversávamos, 
se nos divertíamos, se travávamos algum jogo comum ou alguma disputa que relevasse a diferença 
de idade, se ele me ensinava suas malícias de criança sem que eu as lamentasse. Talvez não, talvez 
mantivéssemos distância, talvez intimidássemos um ao outro e nos entediássemos com o mesmo 
vazio que hoje, às vezes, nos toma.

Lembro da geografia dos quartos, da posição da cama, da outra cama, do armário, a escrivaninha 
junto à janela que nos liberava para a imensidão da cidade, fosse ela São Paulo ou Buenos Aires. 
Lembro dos pôsteres vivazes que eu colava nas paredes, quiçá com alguma intenção de que eu 
partilhasse seus entusiasmos. Lembro de alguns brinquedos meus, pedaços inanes de plástico que 
me fascinavam, bonecos que eu envolvia em tramas complexas por toda a manhã, por toda a tarde, 
incansável enquanto ele não voltava. Era fértil a imaginação daquela época, fecunda ficção que hoje 
me abandona. Não consigo lembrar como era passar um minuto, dez minutos, uma hora ao seu lado, 
e também não consigo inventá-lo. Como se passaram oito anos naquele estado é uma questão que 
não sei responder, é mais uma noção do real que aqui se evade.

Julián Fuks 
A Resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
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 LINGUAGENS   

 QUESTÃO 08
O narrador do texto inscreve-se em uma posição ambígua. 
Essa posição pode ser evidenciada por:

(A) relatar memórias íntimas que não foram autorizadas
(B) mencionar eventos sem que possa assegurar sua veracidade
(C) indicar um sentimento de raiva que o narrador nutre pelo irmão 
(D) estabelecer uma visão otimista do presente em detrimento do passado

 QUESTÃO 09
O primeiro parágrafo do texto é constituído por recurso linguístico recorrente, que consiste em:

(A) formular perguntas que reforçam um ponto de vista
(B) expor ações que o irmão do narrador adotava na infância
(C) revelar sentimentos de rejeição que o personagem revive
(D) apresentar eventos que permanecem silenciados na família

 QUESTÃO 10
Era eu que resistia a dormir de luz apagada, eu que me levantava assustado no meio da noite,  

cruzava o corredor sombrio, me recolhia à cama dos meus pais (l. 09-10)

Essa frase estabelece, com a anterior, um sentido de:

(A) oposição
(B) explicação
(C) comparação
(D) consequência

 QUESTÃO 11
Que devaneios erráticos acometiam aquele que restava, que fantasmas infantis o assombravam,  

enquanto o irmão ressonava tranquilo, indiferente, sem piedade? (l. 03-04)

No trecho, a palavra “erráticos” pode ser substituída, mantendo o sentido global da frase, por:

(A) desorganizados
(B) autocentrados
(C) insensíveis
(D) vitimistas

 QUESTÃO 12
Uma frase em que o narrador estabelece comparação entre a infância e o presente pode ser observada em:

(A) “São falaciosas essas perguntas, líricas demais para guardar uma verdade” (l. 07)
(B) “Meu irmão permanecia à parte, entre seus próprios lençóis” (l. 12-13)
(C) “e devia ser então mais profunda, se não a quietude que ele não temia, ao menos a solidão que o embalava” 

(l. 13-14)
(D) “Era fértil a imaginação daquela época, fecunda ficção que hoje me abandona” (l. 26-27)
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 LINGUAGENS

 QUESTÃO 13
se nos divertíamos, se travávamos algum jogo comum ou alguma disputa que relevasse a diferença  

de idade, se ele me ensinava suas malícias de criança sem que eu as lamentasse (l. 17-18)

As palavras destacadas no trecho representam ações consideradas como:

(A) pontuais 
(B) superadas 
(C) hipotéticas
(D) concluídas

 QUESTÃO 14
Talvez não, talvez mantivéssemos distância, talvez intimidássemos um ao outro  
e nos entediássemos com o mesmo vazio que hoje, às vezes, nos toma (l. 18-20)

O emprego reiterado da palavra “talvez” reforça o seguinte aspecto, que envolve toda a narrativa:

(A) repulsa diante de pensamentos negativos
(B) imprecisão das recordações apresentadas
(C) recusa dos aspectos positivos da experiência 
(D) indiferença do narrador em relação aos eventos

 QUESTÃO 15
A construção do texto é centrada na exploração de um recurso ficcional. 
Esse recurso pode ser denominado como: 

(A) ênfase nos acontecimentos
(B) intensificação de sentimentos
(C) descrição genérica de espaços
(D) reconstituição por imaginação

 PROPOSTA DE REDAÇÃO

No texto 1, aspectos históricos da constituição da cidade de São Paulo são explorados e rediscutidos. 
No texto 2, a história pessoal de vida é relacionada à construção de uma perspectiva sobre ela.

A partir dessa relação, apresente seu ponto de vista, em um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 
e 30 linhas, sobre a seguinte questão:

Deve haver limites entre a recuperação de fatos passados e sua reconstrução crítica no presente?

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto.
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  texto 1

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EFICACES PARA LA DEPRESIÓN 

Pérez Álvarez y José Manuel García Montes 
Universidad de Oviedo y Universidad de Almería

Aunque se trata de una revisión sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos para la depresión 
unipolar, se empieza por hacer referencia a los tratamientos farmacológicos. Como quiera que sea, 
los tratamientos farmacológicos fueron los primeros en establecerse y son los más utilizados, de 
modo que marcan la pauta para los nuevos tratamientos. Referente a los tratamientos psicológicos, 
hay tres que cuentan con suficientes estudios controlados como para poder afirmar que están 
bien establecidos. Son la terapia de conducta (que incluye seis variantes: programa de actividades 
agradables, entrenamiento en habilidades sociales, «curso para el afrontamiento de la depresión» de 
Lewinsohn, terapia de autocontrol, terapia de solución de problemas y terapia conductual de pareja), 
la terapia cognitiva de Beck y la psicoterapia interpersonal de Klerman. Asimismo, estas terapias han 
mostrado como mínimo una eficacia similar a la de los mejores tratamientos farmacológicos. Es más, 
se concluye que el tratamiento psicológico debiera ser el tratamiento de elección en la depresión 
unipolar. 

De todos modos, se discuten ciertas limitaciones en el estado del arte de la depresión.
Adaptado de: http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/26908/1/Psicothema.2001.13.3.493-510.pdf
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  texto 2

Adaptado de notinerd.com. Acesso em 14 set. 2019

 LINGUAGENS ESPANHOL

PARCHES CURITAS

EMOCIONALESPARCHES CURITAS

EMOCIONALES

Cura: La angustia 

    y la melancolia

¡para los errores

de la mente!
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 QUESTÃO 17
El primer texto se presenta como un resumen de un artículo científico. Su objetivo principal es

(A) comparar métodos de tratamientos para la depresión unipolar
(B) presentar una visión personal sobre el tema de la depresión unipolar
(C) defender el uso de los tratamientos psicológicos para la depresión unipolar
(D) criticar la eficacia de los tratamientos farmacológicos para la depresión unipolar

 QUESTÃO 18
Observa como el Diccionario de la RAE define la palabra “parche”:

parche.

Del fr. ant. parche ‘badana, cuero’, y este del lat. ParthIca [pellis] ‘[cuero] de Partia’.

1. m. Pedazo de tela, papel, piel, etc., que se pega sobre una cosa, generalmente para tapar un agujero.

2. m. Trozo de lienzo u otro material semejante que contiene un medicamento, y se pone sobre una parte 
determinada del cuerpo.

3. m. Círculo de papel untado con pez o trementina y adornado de cintas, que como suerte de lidia se ponía en 
la frente del toro.

4. m. Cada una de las dos pieles del tambor.

5. m. tambor (II instrumento musical).

6. m. Cosa sobrepuesta a otra y como pegada, que desdice de la principal.

7. m. Especialmente en la pintura, pegote o retoque mal hecho.

8. m. coloq. Solución provisional, y a la larga poco satisfactoria, que se da a algún problema. No ponemos más 
que parches y la situación empeora.

Tomando en cuenta tales definiciones, y el uso de “parches curitas  emocionales“ en el texto, se comprende 
que el personaje del texto 2: 

(A) se engaña al utilizar las curitas
(B) sufre con un problema imaginado
(C) ha encontrado una cura para su problema
(D) consigue tapar sus agujeros con pedazos de papel

ˇ

 LINGUAGENS   ESPANHOL

 QUESTÃO 16
Los dos textos anteriormente presentados tratan del tema de las enfermedades emocionales. 
Sobre dicho tema, ambos tratan de:

(A) las causas
(B) las formas de tratamiento
(C) la necesidad de prevención
(D) las limitaciones en el estado del arte
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 QUESTÃO 19
Observa el uso de los conectivos en el texto 1 y elige la opción en que la relación conectivo - valor semántico 
está correcta:

(A) Aunque (l. 01) - oposición
(B) Como quiera que sea (l. 02) - comparación
(C) Asimismo (l. 09) - condición
(D) Es más (l. 10) -  resolución

 QUESTÃO 20
Un fragmento del texto 1 que apunta para una crítica deducida de la lectura del texto 2 es:

(A) “Tratamientos psicológicos eficaces para la depresión” (título)
(B) “Referente a los tratamientos psicológicos, hay tres que cuentan con suficientes estudios controlados como 

para poder afirmar que están bien establecidos” (l. 04-06)
(C) “Asimismo, estas terapias han mostrado como mínimo una eficacia similar a la de los mejores tratamientos 

farmacológicos” (l. 09-10)
(D) “Es más, se concluye que el tratamiento psicológico debiera ser el tratamiento de elección en la depresión 

unipolar” (l. 10-12)

 LINGUAGENS ESPANHOL
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  texto 1

Clinical Practice Guideline for the Treatment of Depression Across Three Age Cohorts  
American Psychological Association (APA) Guideline Development Panel for the Treatment  
of Depressive Disorders Adopted as APA Policy Feb. 16, 2019

APA GUIDELINE  FOR THE TREATMENT OF DEPRESSION

Abstract: The American Psychological Association (APA) developed this clinical practice guideline 
to provide recommendations for the treatment of depressive disorders (including major depression, 
subsyndromal depression, and persistent depressive disorder). It addresses three developmental 
cohorts: children and adolescents; general adults; and older adults (ages 60 and over). Ten systematic 
reviews and meta-analyses, along with other literature and observations from practitioners and 
patients, served as the basis for the guideline. The guideline development panel consisted of health 
professionals from psychology, psychiatry, and primary care as well as community members who self-
identified as having had depression. The panel examined the efficacy of psychological treatments and 
of complementary and alternative medicine treatments. It also examined comparative effectiveness 
among psychological treatments (by themselves and in combination with pharmacotherapy) and 
comparative effectiveness of psychological treatments in relation to pharmacotherapy and to 
complementary and alternative treatments. The panel made no treatment recommendations specific 
to children but did make recommendations for treatment of depression in adolescents, adults, and 
older adults. These recommendations are detailed in the guideline. 

Keywords: Depression, clinical practice guideline, best practices
apa.org/depression-guideline. Acesso em 15 out. 2019
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  texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glasbergen.com. Acesso em 15 out. 2019
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 QUESTÃO 16
Texts 1 and 2 represent different genres, but they have some aspects in common.
Both texts include the following topic:

(A) Suggestions of treatment for self-identified disorders
(B) Considerations on depression treatment effectiveness
(C) Recommendations for treatment of depression in adults
(D) Observations from practitioners on alternative treatments

 QUESTÃO 17
In text 1, the author mentions that the guideline was developed based on a panel.
The main objective of the panel was to: 

(A) gather health professionals and community members
(B) compare the effectiveness of different kinds of treatments
(C) consolidate a list of self-identified persistent depressive disorders
(D) recommend treatments to children, adolescents, adults and older adults

 QUESTÃO 18
... but did make recommendations for treatment of depression… (text 1, l. 13)

The underlined words above represent:

(A) a surprising fact
(B) a grammar mistake
(C) an indirect question
(D) an emphasized action

 QUESTÃO 19
…primary care as well as community members (text 1, l. 07)

In the fragment above, the expression “as well as” is similar in meaning to the underlined words below:

(A) along with other literature (l. 05)
(B) consisted of health professionals (l. 06-07)
(C) treatments in relation to pharmacotherapy (l. 11)
(D) recommendations specific to children (l. 13-14)

 QUESTÃO 20
In text 2, the use of metaphors makes the story funny.
The lemons, for example, are used as a metaphor for

(A) solution
(B) vitamin C
(C) lemonade
(D) depression



MATEMÁTICA
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 QUESTÃO 21
Um pedágio custa R$7,50 e vai sofrer um aumento de 8%. 
Assim, o preço desse pedágio será multiplicado por:

(A) 0,8
(B) 1,8
(C) 0,08
(D) 1,08

 QUESTÃO 22
Um colecionador de rolhas iniciou sua coleção no final do ano de 2009 com apenas 10 rolhas. Ele adquire a 
cada ano sempre 12 unidades a mais do que a quantidade adquirida no ano anterior. 
No final de 2019, o total de rolhas dessa coleção será igual a:

(A) 590        
(B) 640         
(C) 1180     
(D) 1280

 QUESTÃO 23
O espaço interno de uma cisterna tem a forma de um paralelepípedo retângulo de altura igual a 2 m. A base 
desse paralelepípedo é um quadrado e a capacidade máxima dessa cisterna é igual a 32 m3. 
A medida da superfície lateral desse paralelepípedo, em m2, é igual a:

(A) 64      
(B) 48     
(C) 32     
(D) 16

 QUESTÃO 24
Uma pista tem a forma de um triângulo equilátero ABC, que tem perímetro 180 m.
Se uma pessoa caminha em linha reta do vértice A ao centro desse triângulo, a distância percorrida, em m, é 
igual a:

(A) 10√ 3 
(B) 20√ 3 
(C) 30√ 3 
(D) 40√ 3 
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 QUESTÃO 26
 Os gráficos das funções quadráticas f e g definidas por f (x) =    x2

—–
4

 – x  e g (x) = –3x2 —– 
4

+ 3x, para todo x real, 

cortam o eixo x nos pontos A e B. 

Se P é o ponto de ordenada mínima de f e Q o ponto de ordenada máxima de g, a razão 
AB
PQ  é igual a:

(A) 1

(B) 4

(C) 1 —– 
4

(D) 3 —– 
4

 QUESTÃO 27
O conjunto A é formado por todos os números inteiros e positivos com 2 algarismos.

A =  {10, 11, 12,.......,98, 99}.

Ao escolher ao acaso um número desse conjunto, a probabilidade de o logaritmo na base 2 desse número ser 
inteiro é igual a:

(A) 1 —– 
30

(B) 2 —– 
30

(C) 1 —– 
45

(D) 2 —– 
45

 QUESTÃO 25
Considere três caixas 1, 2 e 3, cada uma com 10 bombons. Para separar por sabores, uma pessoa resolveu 
transferir bombons entre as caixas.
Cada elemento aij da matriz A3x3 abaixo indica o número de bombons que foram transferidos da caixa i para 
a caixa j.

A = 
0
4
1

2
0
4

3
3
0

A quantidade total de bombons na caixa 3, ao final das transferências, é igual a:

(A) 16
(B) 15
(C) 11
(D) 9
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 QUESTÃO 28
A planificação da superfície total de uma pirâmide quadrangular regular que possui todas as arestas iguais está 
representada na figura abaixo.

                

Se a distância AB entre os vértices de dois dos triângulos é igual a (2cos15°) metros, a área da base dessa 
pirâmide, em m2, é igual a:

(A) 1 —– 
4

(B) 1 —– 
2

(C) 1

(D) 2

B

A
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NATUREZA

 QUESTÃO 29
A Lei de Fourier é expressa pela seguinte equação:

Φ = 
Q 
∆t  = 

k.A.∆T 
L

Essa lei permite calcular o fluxo de calor Φ que atravessa uma superfície de espessura L e área A, sob uma 
diferença de temperatura constante ∆T. A constante k, representa a condutividade térmica, que varia de acordo 
com o tipo de material, sendo elevada para bons condutores e baixa para isolantes térmicos. 
Conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI), a constante k de condutividade térmica apresenta a 
seguinte unidade:

(A) J
s.m.K

 

(B) K
s.m.J

(C) m
s.J.K

(D) s
J.m.K

 QUESTÃO 30
Um corpo de massa igual a 3 kg se desloca a 10 m/s, em movimento uniforme. Para que o corpo pare em 5 s, 
imprime-se uma força de intensidade constante F, de mesma direção e sentido oposto ao movimento. 
Desprezando o atrito e a resistência do ar, a intensidade de F, em N, deve ser igual a:

(A) 9 
(B) 8
(C) 7
(D) 6

 QUESTÃO 31
Um corpo, em repouso, é abandonado a uma altura de 8 m, quando inicia o movimento de queda. Ao longo 
da trajetória, 10% da energia inicial é dissipada pelo trabalho da resistência do ar.
Considerando a aceleração da gravidade local equivalente a 10 m/s2, a velocidade com que o corpo chega ao 
solo, em m/s, é:

(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 14
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 QUESTÃO 32
Um corpo homogêneo está totalmente submerso, em equilíbrio, em dois líquidos imiscíveis, I e II.
Observa-se que 2 —– 

3
 do comprimento L do corpo está no líquido II e 1 —– 

3
 no líquido I, conforme representado 

no esquema abaixo.
 

A densidade do líquido I é 600 kg/m3 e a do líquido II 900 kg/m3. 
Nesse caso, a densidade do corpo em kg/m3 corresponde a:

(A) 850
(B) 800
(C) 750
(D) 700

L/3

2L/3

líquido I

líquido II

 QUESTÃO 33
O esquema abaixo representa um circuito elétrico alimentado por uma tensão de 15 V e composto por três 
resistores.

Para que que a corrente elétrica que percorre o circuito tenha intensidade de 0,1 A, o valor da resistência de R 
deverá ser igual a:

(A) 40
(B) 50
(C) 60
(D) 70

120 �

R

110 �

15 V
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NATUREZA

 QUESTÃO 34
Uma barra de ferro e outra de ouro, ambas com comprimento de 1 m e temperatura de 30 ºC, são inseridas em 
um forno a 830 ºC. Os coeficientes de dilatação linear do ferro e do ouro são, respectivamente, 36 .10–6 ºC–1 e 
45 .10–6 ºC–1. 
Alcançado o equilíbrio térmico das barras com o forno, a diferença entre as dilatações das barras, em mm, será 
igual a:

(A) 7,0
(B) 7,2
(C) 7,4
(D) 7,6

 QUESTÃO 35
De acordo com os estudos de Mendel, doenças genéticas apresentam características cujo estudo familiar pode 
evidenciar o tipo de padrão de herança.
Admita uma doença genética com as seguintes características de transmissão familiar:

• condicionada por mutação em um único gene
• não transmitida de pai afetado para filhos do sexo masculino
• todas as filhas de um homem afetado são afetadas
• cruzamentos entre mulher heterozigota e homem normal produzem 50% dos filhos afetados e 50% das 

filhas afetadas

Com base nessas características, o gene responsável pela transmissão da doença está localizado no seguinte 
cromossomo:

(A) autossômico
(B) mitocondrial
(C) Y
(D) X

 QUESTÃO 36
A vesícula biliar é responsável pelo armazenamento da bile, substância secretada pelo fígado que interfere 
diretamente na digestão. A colecistite é uma inflamação desse órgão, com recomendação de retirada da 
vesícula em casos mais graves.
Quando a vesícula biliar é retirada, deve-se restringir o consumo do seguinte nutriente:

(A) lipídio
(B) vitamina
(C) proteína
(D) carboidrato
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 QUESTÃO 37
O desmatamento em ambientes naturais, especialmente florestas, cria paisagens semelhantes a um mosaico, 
com pequenas áreas de mata original separadas por áreas devastadas, conforme a imagem abaixo.

revistapesquisa.fapesp.br. 01 nov. 2008.

Ao longo do tempo, esse processo aumenta o risco de extinção das espécies endêmicas de animais que 
vivem nessas regiões.
O risco de extinção, nesse caso, é causado pela diminuição do seguinte fator:

(A) competição interespecífica
(B) frequência de mutação
(C) variabilidade genética
(D) taxa de fertilidade

 QUESTÃO 38
Peroxissomos são organelas que armazenam enzimas oxidativas. Essas enzimas atuam eliminando substâncias 
tóxicas do organismo e garantindo a homeostase.
Células ricas em peroxissomos são encontradas no seguinte órgão do corpo humano:

(A) estômago
(B) pâncreas
(C) pulmão
(D) fígado

 QUESTÃO 39
O bioetanol, ou etanol de segunda geração, é um combustível alternativo ao petróleo que emite menos 
poluentes na atmosfera. Esse combustível é obtido através da fermentação controlada e da destilação de 
resíduos vegetais, como do bagaço da cana-de-açúcar.
O carboidrato presente no bagaço da cana-de-açúcar utilizado para a produção de bioetanol é:

(A) frutose
(B) maltose
(C) celulose
(D) sacarose
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NATUREZA

 QUESTÃO 40
Uma técnica popular para acelerar o amadurecimento de frutas é embrulhá-las em jornal ou saco de papel. 
Essa técnica acelera o processo de maturação, pois aumenta a concentração de um fito-hormônio gasoso, 
naturalmente produzido pelas frutas.
Esse fito-hormônio é denominado:

(A) auxina
(B) etileno
(C) citocina
(D) giberelina

 QUESTÃO 41
Lipossomas são vesículas biodegradáveis, biocompatíveis e não imunogênicas que atuam como carreadores 
de fármacos. Essas vesículas são constituídas por bicamadas fluidas e concêntricas de fosfolipídeos, formando 
o arranjo ilustrado abaixo. 

O fator abiótico que pode interferir na estabilidade dos lipossomas, alterando sua fluidez, é a:

(A) luminosidade
(B) temperatura
(C) densidade
(D) umidade

fármaco
lipossoma

 QUESTÃO 42
Larvas da borboleta Maculinea alcon produzem feromônios responsáveis por atraírem formigas que recolhem 
as larvas e as levam para sua colônia. No formigueiro, as larvas de borboleta são alimentadas por outras formigas 
enquanto os filhotes desses insetos ficam abandonados e morrem de fome.
A relação ecológica evidenciada na interação entre essas borboletas e as formigas é classificada como:

(A) parasitismo
(B) mutualismo
(C) esclavagismo
(D) comensalismo
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 QUESTÃO 43
O diabetes insipidus é caracterizado por distúrbios na síntese, na secreção ou na ação do hormônio vasopressina, 
aumentando a produção de urina hipotônica. 
O principal sintoma apresentado por pessoas acometidas pelo diabetes insipidus é:

(A) desidratação
(B) proteinúria
(C) sonolência
(D) saciedade

 QUESTÃO 44
Um processo industrial produz uma mistura formada por butan-1-ol e butan-2-ol. 
O tipo de isomeria plana que ocorre entre esses compostos é nomeada:

(A) cadeia
(B) função
(C) posição
(D) metameria

 QUESTÃO 45
Um dos principais componentes do aroma do abacaxi é o butanoato de etila. Industrialmente, esse composto 
pode ser produzido por meio de uma reação de esterificação utilizando o ácido sulfúrico como catalisador. 
Nesse caso, os reagentes empregados apresentam as seguintes nomenclaturas: 

(A) butanal e eteno
(B) butanona e etanal
(C) ácido butanoico e etanol
(D) butanol e ácido etanoico

 QUESTÃO 46
 Sob aquecimento, o óxido de mercúrio II se decompõe de acordo com a seguinte equação química:

2 HgO → 2 Hg + O2

Admita que, em temperatura elevada, 86,6 kg de óxido de mercúrio II são totalmente decompostos e que o 
gás oxigênio formado é recolhido em um recipiente mantido sob condições normais de temperatura e pressão. 
O volume, em litros, do gás oxigênio formado é igual a:

(A) 1120
(B) 1568
(C) 4480
(D) 6720
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NATUREZA

 QUESTÃO 47
Observe a equação química de obtenção de ácido fosfórico:

3 P + 5 HNO3 + 2 H2O → 3 H3PO4 + 5 NO

 Nessa equação, o símbolo do elemento químico que sofre redução é:

(A) P
(B) H
(C) O
(D) N

 QUESTÃO 48
O monóxido de carbono é um poluente atmosférico que produz efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde 
humana. 
Em relação ao seu caráter, esse óxido é classificado como:

(A) ácido
(B) neutro
(C) básico
(D) anfótero

 QUESTÃO 49
A tabela abaixo apresenta os principais íons inorgânicos presentes na urina e suas respectivas concentrações 
em massa.

Admitindo esses íons, a concentração percentual em massa de cátions na urina é:

(A) 0,22 %
(B) 0,70 %
(C) 1,38 %
(D) 1,50 %

Íons Concentração (% m/m)

Cloreto 0,60

Potássio 0,60

Sulfato 0,18

Fosfato 0,12

Sódio 0,10
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 QUESTÃO 50
Em um experimento, hidrogênio e iodo reagiram alcançando o equilíbrio a uma determinada temperatura. 
Observe a equação química abaixo:

H2 (g) + I2 (g)  2 HI (g)

O valor da constante de equilíbrio em termos de concentrações foi de 10,00 e, no estado de equilíbrio, as 
concentrações de I2 e HI foram de 0,01 e 0,02 mol/L, respectivamente. 
Nessas condições, a concentração de H2, em mol/L, corresponde a:

(A) 0,4
(B) 0,8
(C) 1,2
(D) 1,6

 QUESTÃO 51
A acidez do limão é justificada pela presença de íons H+, formados na ionização do ácido cítrico presente nessa 
fruta. Sabe-se que o suco do limão apresenta, em média, concentração  de 10–2 mol/L de H+. 
Com base nessa informação, o pH do suco do limão é igual a:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

 QUESTÃO 52
Na reação de fusão nuclear entre os radioisótopos chumbo-208 e ferro-58, são produzidos átomos de um 
elemento químico transurânico e um nêutron.
O elemento transurânico formado apresenta o seguinte símbolo:

(A) Sg
(B) Bh
(C) Mt
(D) Hs
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HUMANAS

 QUESTÃO 53
CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS POR LADO DA PISTA

 

Adaptado de afp-cv.blogspot.com/2017/05/road-drive-map.html. Acesso em 04 nov. 2018

A distribuição espacial da maioria dos países onde a condução dos veículos é realizada do lado esquerdo da 
pista é explicada pela seguinte razão:

(A) vínculo histórico advindo da colonização
(B) acordo político proveniente de diplomacia
(C) integração comercial derivada da globalização
(D) imposição tecnológica resultante de monopólio

 QUESTÃO 54
 
Um turista alemão está sendo processado por um hotel austríaco após ter escrito em sites de avaliação 
que o local exibia “foto do avô nazista pendurada na entrada”. O adorno, segundo o turista, trazia 
os retratos de dois soldados com uniformes da Wehrmacht, as forças armadas do Terceiro Reich, 
ostentando símbolos do regime, como a águia e a suástica. 

Adaptado de folha.uol.com.br. Acesso em 08 set. 2019

Ao processar o turista, o dono do hotel considerou que a vinculação com o regime mencionado causava 
desgaste na imagem do seu estabelecimento.
O risco dessa vinculação é explicado principalmente pelo fato desse regime ter promovido a:

(A) adoção de política genocida
(B) supressão da propriedade privada
(C) limitação da liberdade de expressão
(D) coletivização dos meios de produção

Motoristas dirigem na pista situada do lado:
 esquerdo direito
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 QUESTÃO 55
ANGRA DOS REIS: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO E SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE

   

Adaptado de censo2010.ibge.gov.br. Acesso em 06 out. 2019

A partir da comparação dos gráficos, há uma tendência de mudança demográfica no município, a qual tem 
como resultado socioeconômico a redução da:

(A) oferta de empregos na atividade industrial
(B) demanda de vagas no ensino fundamental
(C) necessidade de investimentos na rede de saúde
(D) desigualdade de gênero no mercado de trabalho

0%
0%
0%

0,1%
0,2%

0,4%
0,7%

1,0%
1,5%

2,2%
2,9%

3,2%
3,7%

3,9%
4,6%

4,7%
4,3%
4,2%

4,7%
4,1%

3,5%

0%
0%
0,1%
0,2%
0,3%

0,5%
0,7%

1,0%
1,6%

2,0%
2,8%

3,2%
3,7%

4,0%
4,6%
4,7%

4,3%
4,3%

4,7%
3,9%

3,5%

0%
0%
0%

0,1%
0,2%

0,3%
0,5%

0,8%
1,1%

1,5%
2,2%

2,9%
3,6%

4,0%
4,0%

4,2%
5,0%

5,2%
4,8%
4,8%

5,1%

0%
0%
0%
0,1%
0,2%

0,4%
0,5%

0,8%
1,1%

1,4%
2,0%

2,7%
3,6%

4,0%
4,2%
4,2%

4,8%
5,1%

4,7%
4,8%

5,1%

mais de 100 anos
95 a 99 anos
90 a 94 anos
85 a 89 anos
80 a 84 anos
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos

5 a 9 anos
0 a 4 anos

2000 2010

homens mulheres

 QUESTÃO 56
 
O SPI, criado, primeiramente, em 1910, como Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 
Trabalhadores Nacionais (SPILTN), abarcava as tarefas de pacificação e proteção dos grupos 
indígenas, bem como as de estabelecimento de núcleos de colonização com base na mão de obra 
sertaneja. Posteriormente, apenas como SPI, aliou numa mesma forma social — a do poder tutelar 
— um projeto de gestão de segmentos populacionais definidos como dotados de uma participação 
civil necessariamente mediada pelo Estado e, por meio desta, de domínio sobre o interior e os limites 
do território nacional, intromissão à época na esfera de competência fundiária dos estados da União. 

Adaptado: fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/fundacao-nacional-do-indio-funai. Acesso em 08 set. 2019

A criação da instituição analisada no texto representava um tratamento governamental dos povos indígenas 
orientado pelas diretrizes de:

(A) controle espacial e ideário civilizacional
(B) respeito cultural e preservação identitária
(C) integração educacional e assimilação gradual
(D) autonomia administrativa e soberania ampliada
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HUMANAS

 QUESTÃO 58
PRODUÇÃO POR DEMANDA

 

Adaptado de sistemasprodutivos.wordpress.com/sistema-de-producao-enxuta. Acesso em 05 out. 2019

Uma das principais vantagens econômicas de organizar a atividade industrial da forma apresentada é 
viabilizar a:

(A) redução do estoque
(B) fidelização do consumidor
(C) especialização do operário
(D) modernização do maquinário

CLIENTE PRODUÇÃO REQUISIÇÃO
ENTREGA

FORNECEDORREQUISIÇÃO
ENTREGA

 QUESTÃO 57
PRODUTIVIDADE DO TRABALHO NOS EUA (1948-2018)

 

folha.uol.com.br. Acesso em 10 set. 2019

As duas principais quedas na produtividade nos EUA representadas são explicadas, respectivamente, pelos 
seguintes processos:

(A) intensificação da depressão e contenção do emprego formal
(B) avanço do neoliberalismo e colapso do bloco socialista
(C) aparecimento da internet e difusão das redes sociais
(D) choque do petróleo e crise do mercado financeiro

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
1948 - 
1973

1973 - 
1995
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2005
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2018
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 QUESTÃO 59
 

 

blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br. Acesso em 07 out. 2019

O cartaz acima representava um projeto político e econômico para o país caracterizado por:

(A) obtenção do progresso por meio da iniciativa privada
(B) socialização da produção por meio da mobilização popular
(C) exploração da natureza por meio da conservação ambiental
(D) promoção do desenvolvimento por meio da intervenção estatal

 QUESTÃO 60
  1 2
 

  desenho original projeção de mercator

MENEZES, Paulo M.L. e FERNANDES, Manoel do C. Roteiro de Cartografia. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. p.124

É impossível representar o globo terrestre em uma superfície plana sem que ocorram deformações. No exemplo 
acima observa-se, na imagem 1, o desenho original de uma cabeça humana no globo da Terra e, na imagem 2, 
a sua representação utilizando a projeção de Mercator.
Com base na comparação das imagens, o país que teria seu território representado com a menor distorção de 
sua área na projeção de Mercator é:

(A) Itália
(B) Chile
(C) Islândia
(D) Colômbia
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Ru
101

2,2

76

Os
190

2,2

108

Hs
(265)

27

Co
59

1,8

45

Rh
103

2,2

77

Ir
192

2,2

109

Mt
(268)

28

Ni
58,5

1,8

46

Pd
106,5

2,2

78

Pt
195

2,2

110

Ds
(281)

29

Cu
63,5

1,9

47

Ag
108

1,9

79

Au
197

2,4

111

Rg
(280)

30

Zn
65,5

1,6

48

Cd
112,5

1,7

80

Hg
200,5

1,9

112

Cn
(285)

66

Dy
162,5

1,2 67

Ho
165

1,2 68

Er
167

1,257

La
139

58

Ce
140

1,1 59

Pr
141

1,1 60

Nd
144

1,1 61

Pm
(145)

1,1 62

Sm
150

1,2 63

Eu
152

1,2 64

Gd
157

1,2 65

Tb
159

1,2

98

Cf
(251)

1,3 99

Es
(252)

1,3 100

Fm
(257)

1,389

Ac
227

90

Th
232

1,3 91

Pa
231

1,5 92

U
238

1,7 93

Np
237

1,3 94

Pu
(244)

1,3 95

Am
(243)

1,3 96

Cm
(247)

97

Bk
(247)

1,3

71

Lu
175

69

Tm
169

1,2 70

Yb
173

1,2

103

Lr
(262)

101

Md
(258)

1,3 102

No
(259)

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I A

II A

III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

ac
tin

íd
eo

s
la

nt
an

íd
eo

s

116

Lv
(293)

1,1

1,1 1,3 1,3

1,3

117

Ts
(294)

118

Og
(294)

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

Volume molar nas CNTP: 22,4 L
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