VESTIBULINHO EINSTEIN
ORIENTAÇÕES GERAIS
Este caderno contém 40 questões, cada uma com 5 alternativas. Para cada questão existe somente uma alternativa
correta.
Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Será considerada errada a questão em que for assinalada mais de
uma alternativa ou que estiver em branco.
A prova tem a duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora. Ao terminá-la, você poderá
levar consigo este caderno de questões.
Preencha o cartão de respostas, cuidadosamente, com os dados solicitados. Não o rasure, dobre ou amasse.
Assinale a resposta preenchendo totalmente o alvéolo com caneta azul ou preta, com traços fortes, sem ultrapassar
seus limites.
Não assinale as respostas com “X”, pois essa sinalização não será considerada.
Observe o correto preenchimento:
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Não escreva nada no cartão de respostas fora do campo reservado.

5/8/2017

BOA PROVA
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▌01
▌

(https://www.google.com.br/search?q=mafalda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiszouPy6rUAhVCOiYKHRgLAkcQ_AUICigB&bi
w=1600&bih=770#imgrc=dIb-W5WXt4WpzM: (Referência dos quadrinhos)

Assinale a alternativa correta:
a) A personagem Mafalda usa o discurso indireto para dizer ao amigo como está o mundo.
b) Há uso de recursos expressivos como prosopopeia e metáfora na fala de Mafalda.
c) O texto é totalmente denotativo.
d) Fica claro que Mafalda prefere que os pais fiquem doentes.
e) No segundo e terceiro quadrinhos fica clara a falta de solidariedade do amigo de Mafalda, o que causa tristeza à
menina.

▌02
▌

Leia o fragmento do livro O cortiço, de Aluísio Azevedo:

“Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas.
Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos.
O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes
a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco;
os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo
da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão.
As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas.
Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias; as crianças não se davam ao trabalho
de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas.”
O trecho acima descreve o início do dia de um cortiço (habitação coletiva de população pobre) do Rio de Janeiro na
segunda metade do século XIX. Infere-se da leitura do fragmento que:
a) as personagens representam cidadãos incorporados à vida da cidade, concebida pelo texto como espaço de
integração social.
b) a associação entre homens e animais, realizada pelo narrador, sugere a ideal integração do homem com o espaço
urbano e natural.
c) as referências às mulheres e às crianças servem de recurso literário para realçar o projeto nacionalista de harmonia
social.
d) as práticas de higiene adotadas pelos moradores condiziam com as que ainda hoje são difundidas pela sociedade
brasileira.
e) a cidade no Brasil é um espaço de segregação social, evidenciado pelo texto, entre outras coisas pela comparação
entre homens e animais.
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Texto para a questão 03.
Capturando a computação, a matemática e a
estatística com Pokémon Go
“Descobrir a ciência que há por trás do jogo Pokémon
Go pode ser tão divertido quanto viajar pelas inúmeras
ferramentas que estão sendo criadas ao redor do mundo
por seus incontáveis fãs. ‛O game é pura computação,
matemática e estatística’, diz o mestrando Marcio Funes
para uma turma de 40 estudantes da Escola Estadual
Professor Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos
[...]. Para começar a partida, explica: ‛É um aplicativo
e você só consegue jogar por causa da computação
em nuvem. Isso quer dizer que os processamentos
mais pesados do game são executados nos servidores
das empresas desenvolvedoras do jogo, que estão
espalhados pelo mundo. Só algumas aplicações mais
leves acontecem no seu smartphone’.
Outro item fundamental no reino dos monstrinhos
virtuais é a programação, responsável por integrar
os dados que estão na nuvem com as diversas
informações provenientes de cada celular – como
sua exata localização geográfica, obtida via GPS, e
as imagens da câmera. Se essa relação não fosse
bem construída, imagine o tempo que levaria para
um Pokémon que você capturou aparecer na tela
do seu smartphone. Isso comprometeria toda a sua
experiência de jogo. É por isso que cada etapa do
game tem que ser processada em milissegundos e
executada de forma a gastar a menor quantidade
possível de bateria. Aliás, provavelmente vários
desenvolvedores estejam quebrando a cabeça neste
momento para construir um código mais eficiente,
que não consuma tanta energia.”
(http://jornal.usp.br/atualidades/capturando-a-computacao-a-matematica-e-a-estatistica-com-pokemon-go/)

▌03
▌

De acordo com o texto acima, os conhecimentos
em computação, matemática e estatística são

utilizados:
a) no aprimoramento exclusivo do sistema de localização
geográfica (GPS) usado pelo aplicativo Pokémon Go
no Brasil e no mundo.
b) no desenvolvimento de políticas educacionais que
integrem o aplicativo Pokémon Go às disciplinas
voltadas à ciência no Ensino Médio.
c) no processo de integração entre os dados armazenados
no sistema de nuvens e o menor consumo de energia
das baterias dos smartphones.
d) na integração de diferentes tecnologias que propicia a
maior eficiência e agilidade dos recursos empregados
pelo aplicativo Pokémon Go.
e) na construção de um aplicativo de realidade aumentada
que prescinde da integração de recursos tecnológicos
e da linguagem matemática.
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“Antonio Candido trabalhava por um país
onde houvesse a dupla riqueza. Na última
página de Os parceiros do Rio Bonito, fala dos
‛bens incompressíveis’, os bens fundamentais para
a existência: ‛Não são apenas os que se reputam
essenciais à estrita sobrevivência do indivíduo, mas
todos aqueles que permitem ao homem tornar-se
verdadeiramente humano. Sob este ponto de vista, são
incompressíveis a participação na beleza, a euforia da
recreação, o prazer dos supérfluos’.”
(CANDIDO, Antônio – Os parceiros do Rio Bonito. 2001. 9. ed.
Editora 34, São Paulo.)

Esse trecho do crítico literário Antônio Candido pode
ser relacionado com a temática presente em qual texto
poético?
a) “A gente não quer só comida
A gente quer comida
Diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída
Para qualquer parte...”

Titãs

b) “Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa
Menino no farol cê humilha e detesta
Acha que tá bom, né não, nem te afeta
Parcela no cartão essa gente indigesta
(Nem tudo que brilha é relíquia, nem joia)”
c) “A gente vai contra a corrente
Até não poder resistir
Na volta do barco é que sente
O quanto deixou de cumprir
Faz tempo que a gente cultiva
A mais linda roseira que há
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a roseira pra lá.”
d) “Enquanto os homens exercem
Seus podres poderes
Morrer e matar de fome
De raiva e de sede
São tantas vezes
Gestos naturais”
e) “Mas lendo atingi o bom senso
Mas lendo atingi o bom senso
A imunização
Racional”

Criolo

Chico Buarque

Caetano Veloso

Tim Maia
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A opção em que as palavras são acentuadas,
respectivamente, pelo mesmo motivo de “alguém”,
“polícia” e “ética” é:
a)
b)
c)
d)
e)

é – válido – convívio.
será – domínio – último.
também – história – própria.
é – dívida – única.
também – domínio – benefício.

Texto para a questão 06.
Imigrações: os diversos fluxos migratórios
para o Brasil

A saída encontrada pelo governo e pelos grandes
fazendeiros para substituir os trabalhadores libertos foi
incentivar a vinda de mão de obra de fora do país. Italianos,
portugueses, espanhóis, japoneses e alemães vieram em
peso para o Brasil. Após a 1ª Guerra (1914-1918), o fluxo
voltaria a crescer, dessa vez impulsionado também por
trabalhadores poloneses, judeus e russos.
Atualmente, a maioria dos imigrantes chegam ao Brasil
a partir de países vizinhos, como Bolívia e Paraguai. Mas
há também asiáticos e africanos, principalmente de países
como Senegal, Nigéria e Gana. Os haitianos constituem
um caso especial de migração. Sua vinda em massa a
partir de 2010 teve como causa o terrível terremoto, que
deixou o país em ruínas. Desde então, o Brasil passou a
conceder visto de entrada aos haitianos. O Acre tem sido
a principal fronteira de acesso. A partir de 2012, o governo
brasileiro criou um visto especial, chamado de visto
humanitário, de cinco anos, sem requisitos de qualificação
educacional ou profissional. Desde 2010, pelo menos
50 mil haitianos entraram no Brasil.
O Brasil também acolhe refugiados – aquelas pessoas
que mudam de região ou país para fugir de guerras,
conflitos internos, perseguição e violação aos direitos
humanos. Atualmente, vivem no Brasil cerca de 9 mil
refugiados de 79 nacionalidades. Os sírios, que enfrentam
uma violenta guerra civil desde 2011, constituem o maior
grupo (quase um terço do total), seguidos de angolanos,
colombianos, congoleses e palestinos.”
(http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/historia-do-brasil-e-atualidades-confira-3-temas-que-unem-passado-e-presente/)

▌06
▌

Imigrante haitiano embarca para Rio Branco, capital do Acre
(Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

“O Brasil é uma nação essencialmente formada
por imigrantes. Desde que os primeiros portugueses
aportaram por aqui, em 1500, o país absorveu intensas
levas imigratórias.
Estima-se que entre 1550 e 1850, tenham chegado
ao Brasil 4 milhões de negros trazidos do continente
africano como mão de obra escrava, especialmente da
Guiné, Congo, Angola, Moçambique e Benin.
Posteriormente, houve um intenso fluxo imigratório entre
meados do século XIX e a primeira metade do XX. Nessa
época, o principal produto de exportação do Brasil era o café,
e sua produção, baseada no uso da mão de obra escrava,
estava em crise – o tráfico de escravos havia sido suspenso
em 1850 e a abolição total da escravatura viria em 1888.

Sobre o texto que acaba de ler, assinale a
alternativa que apresente correta análise das
passagens em destaque:
a) No terceiro parágrafo do texto, os conectivos
“Posteriormente”, “Nessa época” e “Após” dirigem o
sentido da argumentação situando o leitor quanto à
relação de causa e de consequência.
b) O início do terceiro parágrafo e o início do quarto
parágrafo
apresentam,
respectivamente,
os
conectivos “Posteriormente” e “Atualmente”, que se
mostram incoerentes, pela ordem de aparecimento
dos dados no texto, à noção semântica de tempo,
que introduzem.
c) Na passagem “O Brasil também acolhe refugiados”,
presente no início do quinto parágrafo, o termo em
destaque atua como objeto direto do verbo acolher e
poderia ser substituído pelo pronome pessoal oblíquo
“lhe”, como se observa na frase: O Brasil também lhes
acolhe.
d) O trecho “Os haitianos constituem um caso especial
de migração” pode ser transcrito em voz passiva
analítica, apresentando a seguinte redação: Um caso
especial de migração é constituído pelos haitianos.
e) Na construção “Mas há também asiáticos e
africanos, principalmente de países como Senegal,
Nigéria e Gana”, a conjunção “mas” poderia ser
substituída, sem prejuízo de sentido ao texto, pela
palavra “embora”.
5
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O trecho a seguir foi extraído de um trabalho
que procura entender como as linguagens
se organizam no espaço da internet, em especial o
WhatsApp.
“O internetês pode ser definido como uma adaptação
linguística no contexto da comunicação ou diálogo virtual
e tem por objetivo encurtar o tempo gasto em escrever
certas 403 palavras e sem perder o foco das informações
que se passa no ambiente, e que esse curto espaço de
tempo requer também do usuário a apropriada abreviação
gramatical na produção escrita, dispensando diretamente
as formalidades (HORA, 2011).
O internetês é um neologismo criado para definir
a linguagem encontrada no meio virtual, pela qual
existem vocabulários abreviados em uma, duas ou três
letras, ignorando a norma gramatical de construção
das palavras e dando a entender o significado desses
vocabulários a partir dessas poucas letras. Isso se deu
pelo fato da rápida comunicação e informação entre os
jovens no âmbito das redes sociais, chats, blogs, vídeos
etc., tornando-os mais interativos, mais dinâmicos, ágeis
e facilitadores da escrita virtual, emprestando desta
essa liberdade de expressão da fala por meio de textos
escritos e construção de vocabulários e expressões
próprias.”
(Disponível em: http://pdf.blucher.com.br.s3saeast1.amazonaws.
com/educationproceedings/clafpl2016/032.pdf
Acesso: 19/6/2017.)

A partir das considerações apresentadas, não pode ser
considerado um registro ligado a internetês:
a) E aí Bruno, tudo blz? Vou estudar no Einstein, mó da
hora! Sdd de vc!
b) Td certo! Que legal! Eu tbm vou!
c) Qdo a gente vai se ver, aki?
d) Aki? Kkk
e) É, na escola, Sofia e eu estamos na escola.

▌08
▌

Leia o texto que segue e responda à questão a
ele referente:

Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna
“Há cem anos, São Paulo assistia à inauguração da
Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti, evento que
alteraria para sempre o curso da história da arte no Brasil.
Do conjunto ali reunido, chamavam especial atenção as
paisagens construídas por meio de manchas de cores fortes
e contrastantes, e, nos retratos, os enquadramentos insólitos,
as deformações anatômicas, o colorido não naturalista. As
extravagâncias expressivas – aos olhos dos matutos que,
até então, só haviam tido contato com pinturas acadêmicas
ou muito próximas disso – sinalizavam o impacto que a
arte de vanguarda tivera sobre a artista durante o período
de aprendizado na Alemanha (1910-1914) e nos Estados
Unidos (1915-1916).
Inicialmente, a mostra foi recebida com assombro
e curiosidade: a visitação foi intensa, e Anita chegou a
vender oito quadros. Mas a crítica de Monteiro Lobato
‛A propósito da exposição Malfatti’ – posteriormente
conhecida como ‛Paranoia ou mistificação?’ – ecoou de
forma negativa e, a partir de então, o nome de Anita ficou
associado àquele do criador do Sítio do pica-pau amarelo.
Cristalizou-se a ideia de que ela nunca se recuperaria
desse incidente e que seu breve apogeu teria sido seguido
de uma dolorosa e definitiva decadência.
A celebração de cem anos de arte moderna no Brasil
é uma excelente ocasião para rever o legado de Malfatti
como artista pioneira – inspiradora da Semana de Arte
Moderna de 1922 –, cuja atualidade se prolongou tanto
no radicalismo com que se lançou ao retorno à ordem, na
década de 1920, quanto na ousadia com que se apropriou
da ‛maneira popular’, nos últimos anos de vida. Trata-se,
sem dúvida, de uma artista ímpar, sintonizada com seu
tempo e com diferentes aspectos de um modernismo que
ajudou a construir.”
(http://mam.org.br/exposicao/anita-malfatti-100-anos-de-arte-moderna/)

Dadas as afirmações:
I. Se o verbo “fazer” fosse utilizado em “Há cem anos”, a
correta redação do trecho seria “Fazem cem anos”.
II. O trecho “São Paulo assistia à inauguração da
Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti”, não está de
acordo com o padrão culto de nosso idioma, uma vez que,
se o termo “inauguração” fosse substituído por “evento”,
a correta redação do trecho seria “São Paulo assistia o
evento de inauguração da Exposição de Pintura Moderna
Anita Malfatti”.
III. Se o termo destacado em “Cristalizou-se a ideia de
que ela nunca se recuperaria desse incidente e...” fosse
flexionado em número, a correta redação do trecho seria
“Cristalizaram-se as ideias de que ela nunca se recuperaria
desse incidente e...”.
Constata-se que está (estão) correta(s):

Tropical (c. 1916), de Anita Malfatti
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a)
b)
c)
d)
e)

apenas a I.
apenas a II.
apenas a III.
todas as afirmações.
nenhuma afirmação.
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Texto para próxima questão.

Crise de refugiados
“O mundo vive atualmente a mais grave crise
de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A
Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais
de 300 mil pessoas tentaram cruzar o mar Mediterrâneo
para chegar à Europa em 2015. A maioria dos migrantes
vem da África e do Oriente Médio, fugindo de perseguições
políticas e guerras, como a que castiga a Síria desde 2011.
Mas nem todos conseguem chegar ao seu destino final.
A travessia é perigosa, feita em embarcações precárias
geralmente superlotadas. Em 2015, cerca de 2,5 mil
pessoas já morreram afogadas no mar Mediterrâneo.
Os países europeus têm dificuldade em lidar com
esse enorme fluxo de estrangeiros e tentam estabelecer
uma ação coordenada para receber os refugiados. Os
migrantes geralmente aportam na Europa pela Grécia
ou pela Itália e, de lá, muitos tentam chegar à Alemanha.
O país mais próspero da União Europeia prometeu
abrigar 800 mil refugiados em 2015, a maioria sírios.
No entanto, para chegar até a Alemanha, os migrantes
precisam atravessar diversos países, onde nem sempre
são bem recebidos. Sem conseguir integrar-se entre os
europeus, muitos migrantes acabam vivendo de forma
segregada, na periferia de grandes cidades como Paris.
Além disso, os governos de países como a Hungria resistem
em permitir o ingresso maciço de refugiados muçulmanos,
alegando que é preciso defender as raízes e os valores
cristãos da Europa.
O tema não é unânime na Europa. De um lado,
partidos de extrema direita propõem ampliar o combate
à migração com o argumento de que esse povoamento
agrava a crise econômica. Do outro, há uma discussão
sobre o destino dos refugiados, que saem de um lugar
onde a situação de vida é precária e buscam uma
oportunidade para sobreviver.
Os impactos mais significativos da presença de
pessoas refugiadas são geralmente sentidos em nível local,
no acolhimento pelas próprias comunidades. Refugiados
podem enfrentar discriminação e marginalização pelas
populações locais.”
(http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/
entenda-como-a-crise-de-refugiados-na-europa-pode-ser-abordada-nos-vestibulares-e-no-enem/)

▌09
▌

O texto menciona um dos principais aspectos
relacionados à atual crise dos refugiados
na Europa: a dificuldade de integração dos migrantes
muçulmanos à sociedade europeia. Usando seus
conhecimentos sobre o tema, aponte a alternativa
que melhor sintetiza essa dificuldade e que cita fatos
exemplificadores dessa dificuldade.
a) O problema são as reações extremistas de alguns
setores da sociedade europeia. Exemplos são a Suécia
e a Alemanha, que têm tomado medidas generosas
de acolhimento aos refugiados, expressando a
solidariedade da Europa com um todo.
b) Trata-se de um problema da semântica. O fato que
comprova isso é que em alguns países europeus a
falta de informação e desconhecimento do tema pela
sociedade tende a resultar na má interpretação do
significado da palavra “refugiado”, que acaba sendo
confundida com “estrangeiro cristão”.
c) O principal problema é a atual prosperidade
econômica europeia: muitos migrantes e refugiados
obtêm emprego na economia informal, competindo com
cidadãos locais por trabalhos perigosos e mal pagos.
d) Trata-se do problema do choque cultural. Na França,
por exemplo, o uso do véu islâmico em lugares públicos
é vetado, e a Suíça proíbe os minaretes (torres no alto
das mesquitas para chamar os fiéis para as orações);
na Finlândia existe o grupo “Soldados de Odin”, cujos
membros atuam desde 2015 como milícia urbana
anti-imigrantista, patrulhando as cidades sob o
argumento de “proteger a população”.
e) Sem dúvida o problema é a globalização tecnológica.
Por causa do avanço tecnológico, os europeus
revoltam-se, por exemplo, com o fato de que um
imigrante muçulmano que mora na Europa pode enviar
por meio de transferências bancárias eletrônicas parte
de seu salário mensalmente para ajudar os familiares
que vivem em sua terra natal.
Texto para próxima questão.
A polêmica do aborto
Com os recentes casos de microcefalia no Brasil
causados por conta do vírus zika, a discussão do aborto
voltou à tona. Recentemente o Supremo Tribunal Federal
julgou um caso em que entendeu que o aborto até o
terceiro mês não é crime.
De acordo com o Código Penal brasileiro, o aborto é
um crime contra a vida humana, e só pode ocorrer nestas
três circunstâncias:
• quando a mulher engravida de um estupro;
• quando há risco de vida para a gestante;
• quando o feto é anencéfalo.
Essa última, inclusive, foi uma decisão recente do
Supremo Tribunal Federal, em 2012: por 8 votos a 2,
ministros do Supremo decidiram que interromper a
gravidez nesse caso não é crime, que a anencefalia
inviabiliza a vida após o parto e que a legislação brasileira
criminaliza apenas o aborto de fetos que se desenvolvem
sem essa anomalia.
7
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A Organização das Nações Unidas (ONU) e a
Organização Mundial de Saúde (OMS) se manifestaram
após o surto do vírus zika na América Latina. As
instituições recomendaram que países com a epidemia
incluíssem entre as possibilidades do aborto legal os
casos de microcefalia. Do ponto de vista médico, um
grande problema é que, muitas vezes, o diagnóstico da
microcefalia se dá apenas lá pelo quinto mês de gravidez,
quando a interrupção da gravidez torna-se extremamente
arriscada para a gestante.

▌10
▌

De acordo com o texto, há um fato que dificulta
a inclusão da ocorrência de microcefalia entre
as circunstâncias que permitem o direito de interrupção da
gravidez. Aponte a alternativa que indica esse fato.
a) Todo aborto é um crime contra a vida humana e,
portanto, condenado pela legislação brasileira.
b) O diagnóstico da microcefalia só é possível tardiamente
e, por isso, a interrupção da gravidez torna-se de alto
risco para a mulher grávida.
c) A anencefalia inviabiliza a vida humana após o parto.
d) A legislação brasileira criminaliza apenas o aborto de
fetos que se desenvolvem sem essa anomalia.
e) Por 8 votos a 2, os ministros do Supremo Tribunal
Federal decidiram que interromper a gravidez neste
caso é crime.
Texto para as questões 11 e 12.
Manchester Bomber Met With ISIS Unit in Libya,
Officials Say

A vigil for victims in the May 22 bombing in Manchester,
England. CreditAndrew Testa for The New York Times

“The bomber who killed 22 people at a pop concert
in Manchester, England, last month had met in Libya with
members of an Islamic State unit linked to the 2015 Paris
terrorist attack, according to current and retired intelligence
officials.
The content of the communications between the
attacker, Salman Abedi, and the terrorist cell remain
unknown. But the possibility that he was directed or
enabled by Islamic State operatives in Libya, as opposed
to Syria, suggests that even as the group’s Middle East
base is shrinking, at least one of its remote franchises is
developing ways to continue attacks within Europe.
8

On visits to Tripoli as well as to the coastal Libyan town of
Sabratha, Mr. Abedi met with operatives of the Katibat al-Battar
al-Libi, a core Islamic State unit that was headquartered in
Syria before some of its members dispersed to Libya.
Originally made up of Libyans who had come to Syria
to fight in the civil war, the unit became a magnet for French
and Belgian foreign fighters, and several were dispatched to
carry out attacks abroad. Some of the terrorist group’s most
devastating hits in Europe, including the coordinated attack
in Paris in 2015, were shaped by alumni of the brigade.
When Abedi was in the U.K., the contacts happened
sometimes by phone. If the content of the call was sensitive,
he used phones that were disposable, or dispatches were
sent from Libya by his contacts to his ‘friend’ — living in
Germany or Belgium — who then sent it to Abedi in the U.K.
Mr. Abedi’s contacts with the Battar brigade members
in Libya — though not the details of the methods used to
communicate or the specific locations — were confirmed
by a senior United States intelligence official, who spoke
on the condition of anonymity.
The leadership of the Islamic State, also known as
ISIS, has been actively coordinating with loyalists in Libya
since at least the start of 2015, sending personnel back
from Syria to help them establish their fledgling colony. Their
Libyan province, headquartered in the port city of Surt, grew
to become their most important outside of Iraq and Syria.
After nearly two years, the Libyan branch recently
lost ground, with its forces routed from more than 100
miles of coastline. But no one believes the group has
been destroyed there — instead it has dispersed, while
maintaining its operational abilities.
The Battar brigade was formed by Libyan fighters who
were seasoned veterans of Iraq and Afghanistan. It was
among the first foreign jihadist contingent to arrive in Syria
in 2012, as the country’s popular revolt was sliding into a
broader civil war and Islamist insurgency, said Cameron
Colquhoun, formerly a senior counterterrorism analyst at
Britain’s Government Communications Headquarters, or
GCHQ, its surveillance and intelligence agency.
‛One of the things I remember from my time is the fact
that some of the baddest dudes in Al Qaeda were Libyan,’
he said, citing a study of seized Qaeda personnel files by
the Combating Terrorism Center at West Point, showing
that as far back as 2007, almost 20 percent of the terrorist
group’s fighters in Iraq were from Libya.
‛When I looked at the Islamic State, the same thing
was happening,’ said Mr. Colquhoun, who now runs Neon
Century, a corporate intelligence consultancy in London.
‛They were the most hard-core, the most violent — the
ones always willing to go to extremes when others were
not. The Libyans represented the elite troops, and clearly
ISIS capitalized on this.’ ”
(https://www.nytimes.com/2017/06/03/world/middleeast/manchester-bombing-salman-abedi-islamic-state-libya.html)

Considere o fragmento abaixo:
“The leadership of the Islamic State, also known as
ISIS, has been actively coordinating with loyalists in Libya
since at least the start of 2015, sending personnel back from
Syria to help them establish their fledgling colony. Their
Libyan province, headquartered in the port city of Surt, grew
to become their most important outside of Iraq and Syria.”
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▌11
▌
a)
b)
c)
d)
e)

O adjetivo possessivo em negrito refere-se a:

fledgling colony.
personnel.
loyalists.
Islamic State.
Libya.

It last re-entered the British album chart as recently as
April 7, at No. 62. It is the last album standing, and the
global best-seller, from pop’s greatest era – the deeppurple patch when Bob Dylan and Smokey Robinson,
the Beach Boys and the Rolling Stones, Otis Redding
and Aretha Franklin, Simon and Garfunkel and the
Velvet Underground were all making records that were
both immediate and indestructible.

▌12
▌
a)

b)
c)
d)
e)

Acerca do grupo terrorista Katibat al-Battar
al-Libi, assinale a alternativa correta:
O grupo é originalmente composto por sírios que foram
à Líbia para lutar na guerra civil.
Os soldados que compõem o grupo são veteranos das
Guerras do Golfo e do Iraque.
Apesar da perda de territórios na Líbia, o grupo
espalhou-se no país e manteve suas habilidades
operacionais.
Os combatentes sírios do grupo são considerados os
mais perversos dentre os que o compõem.
O grupo não está ligado ao atentado terrorista de Paris
em 2015.

Texto para próxima questão.
The Beatles’ ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’
at 50: why it's still worth celebrating
“The summer of love began on Thursday, June 1,
1967, a day that now lies closer to World War I than to our
time. As London sweltered and swung, two LPs landed in
the record stores – one each from the two acts now rated
the greatest in the history of British pop music.
The first was the debut album by David Bowie, which
was a resounding flop: ‛I didn’t know,’ Bowie said later,
‛whether to be Max Miller or Elvis Presley.’ (Miller was a
British music hall comedian of the 1930s, known as the
Cheeky Chappie.) If you’d asked for Bowie’s record that
day in 1967, the shop assistant might have scratched her
head. And you would have had to fight your way through
the throng trying to buy the other new release. Bowie, later
celebrated for his sense of theater, had chosen a terrible
moment to make an entrance.
That other album was Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band by the Beatles, which had aroused feverish
expectations and lived up to all of them. For 50 years
now, it has been more than a record. It is the high-water
mark of hippiedom and a landmark in the history of music.
It was the first rock record to capture album of the year at
the Grammys, a bastion long held by the forces of easy
listening. Its engineer, Geoff Emerick – the sixth Beatle –
won a Grammy too. Its producer, George Martin – the fifth
– ended up with a knighthood, as did its driving force, Paul
McCartney. (It’s not clear what the band’s drummer and
other surviving member has to do to arise to Sir Ringo.)
Sgt. Pepper runs on superlatives. It’s the best-selling
studio album by the best-selling band of all, with sales
estimated at 32 million. In Britain it’s the best-selling studio
album by anyone (trailing only two compilations, Queen’s
Greatest Hits and Abba Gold) and has gone platinum
17 times over, which is eight more than the Beatles’
other studio albums have managed between them.

A little help from our friends: Scenes from Beatlemania,
including (far left) Ringo with engineer Geoff Emerick, who won
a Grammy for Sgt. Pepper; (top right) The Beatles in 1967.

Celebrating Pepper at 50
The golden jubilee 1 __________ (unfold) as if the
sergeant were a monarch. Liverpool, where all the Beatles
grew up, is staging an arts festival, Sgt. Pepper at 50,
featuring 13 new pieces (one for each track) in various
art forms, from names as big as American choreographer
Mark Morris and Turner Prize-winning British artist Jeremy
Deller. In cinemas, 2 __________ (be) a feature-length
documentary, It Was Fifty Years Ago Today, which, unlike
last year’s Eight Days a Week, is unofficial, so it may be
Hamlet without the soliloquies. At the Royal Albert Hall
in London and on tour, the Bootleg Beatles, the world’s
best-known Beatles tribute band, will play Sgt. Pepper in
full, backed by the Liverpool Philharmonic Orchestra. They
may be Bootlegs, but they are used to playing the Pepper
songs live, something the real Beatles never did.
The album itself will reappear on May 26 in several
guises. The Beatles’ company, Apple Corps, calls them
‛a suite of lavishly presented Sgt. Pepper Anniversary
Edition packages,’ giving them all the allure of a
time-share in Tampa. One package appears to consist
entirely of statistics. It runs to six discs, rounds up
33 outtakes, contains a 144-page book and has a
recommended price of £140 ($180).
The most palatable version may be the plainest
– a single-disc Sgt. Pepper, costing £10 in British
supermarkets (record stores having largely died out). It’s
a fresh mix by Sam Okell, a young engineer, and Giles
Martin, George’s son and successor, as the pair of hired
hands the surviving Beatles trust.
Emerick, still making records at 70, is no longer a
member of the court, which 3 __________ (allow) him to
speak his mind. ‛All that reissue stuff,’ he says, from his home
in Los Angeles’s Laurel Canyon, ‛it’s just the record company,
and the Beatles, trying to make money out of it. As far as I’m
concerned, you just don’t touch it – it’s like the Sistine Chapel.
Well, why would you? It can only be for the money.’
9
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To be fair, the Beatles’ decision-makers – currently
McCartney, Starr and their bandmates’ widows, Yoko
Ono and Olivia Harrison – have often taken the road
less lucrative. 4 _________ (be) only one compilation,
the 30 million-selling 1, since 1973. They resisted the
blandishments of iTunes for a decade. And Sgt. Pepper
itself ran on the altruistic notion that including an
existing single on an album would be unfair to the fans,
because they’d be paying for the same song twice – which
5 _________ (mean) leaving out ‛Strawberry Fields Forever’
and ‛Penny Lane,’ two of the band’s very greatest hits.
The new Pepper may be motivated less by money
than by something else Emerick mentions: McCartney’s
perfectionism. ‛Paul was like the musician’s musician,’ he
says. ‛Whereas John would accept 95 percent and say,
‘That’ll do,’ Paul would want 110 percent. There’d be one
error somewhere, he’d hear it, and we’d do it again until we
got it right.’
The first stereo mix of Pepper was rushed, done in
‛maybe three days,’ Emerick once said, while the mono
mix took three weeks. The case for the new mix is that it
tries to correct that – fixing a whole host of tiny infidelities.
‛It’s like archaeology,’ Giles Martin says.”
(http://www.newsweek.com/2017/05/26/beatles-sgt-peppers-lonely-hearts-club-band-paul-mccartney-john-lennon-george-608717.html)

▌13
▌

In relation to the album Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band, the second and third
paragraphs state that:
a) journalists all over the world have written rave reviews
and it has been a hit since then.
b) the number of copies sold was outnumbered by David
Bowie's single.
c) it was being waited eagerly .
d) David Bowie’s album was by far more successful than
the Beatles’.
e) the sentence “lived up to all of them” means the album
is atemporal.

O cenário, no entanto, não é de puro pessimismo.
Ainda que a passos lentos, as reformas necessárias
ocorrem, de acordo com o filósofo: “Já melhorou bastante.
A Lei da Improbidade Administrativa já puniu 40% dos
acusados. Diante de 500 anos de impunidade é bastante
coisa, não é? Temos agora a Lei da Ficha Limpa, a Lei da
Transparência... Esses são alguns passos no sentido da
democracia”.
(Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/
noticias/2016/06/11/a-profunda-crise-politica-e-economica-e-suas-consequencias-para-o-povo/>.
Acesso em: 18 jun. 2017. Adaptado.)

O texto nos permite afirmar que:
a) embora haja reformas recentes na legislação
brasileira para impedir os privilégios daqueles que
governam, tais reformas não guiam o Brasil na
direção da democracia.
b) as leis não deveriam punir os cidadãos comuns
que roubam, dando, dessa forma, um exemplo aos
parlamentares que roubam.
c) a democracia brasileira está condenada ao
desaparecimento, uma vez que é impossível acabar
com os privilégios dos governantes brasileiros.
d) os privilégios desfrutados por parte dos políticos
brasileiros custam caro à população do País, e tal
situação só pode ser resolvida com uma ditadura.
e) embora haja situações políticas que desagradam aos
brasileiros, também existem mudanças políticas que
acenam para melhorias.

▌16
▌

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

▌14
▌

Choose the correct alternative to complete
the blanks in the correct tense with the verbs
in parentheses.
a) will unfold / there is / allow / there was / has meant.
b) unfolds / there will be / will allow / there was / meant.
c) will unfold / there will be / has allowed / there was / meant.
d) will unfold / there will be / allows / there has been / meant.
e) unfolds / there are / allowed / there is / meant.

▌15
▌

A crise política atual vivida pelo Brasil tem
elevado a descrença do brasileiro em relação às
instituições governamentais. Para o filósofo da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) Roberto Romano
“[...] A marca do privilégio faz com que, no cotidiano,
não se acredite na real intenção dos governantes. Fica
dado que eles se beneficiam à custa da população. O
cidadão comum que rouba não tem nada feito em seu
favor. Já o parlamentar que desvia milhões tem o privilégio
de ser julgado pelo STF. Isso é um tapa no rosto do
brasileiro” [...].

10

Um teste para o Brasil
“O País vive o seu momento de maior instabilidade
política desde a promulgação da Constituição de 1988.
À instabilidade e à incerteza quanto ao futuro que dela
advém, soma-se ainda o clima anuviado, urdido – não é
demais lembrar – pela incessante campanha petista pela
cisão dos brasileiros entre ‛nós’ e ‛eles’. Quando o salutar
debate de ideias perde força porque os interlocutores
são tratados como inimigos em potencial, está formado o
meio de cultura ideal para o florescimento dos arautos do
caos e da irresponsabilidade.
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Os afoitos que propugnam a destituição de um
governo antes que estejam reunidas as provas para além
de qualquer dúvida razoável quanto à sua correção não
atentam apenas contra um presidente, um partido ou a
sociedade – o que já seria grave o bastante –, atentam
contra a própria Constituição.
É importante resgatar uma lição de nossa História. A
última gambiarra constitucional feita sob uma atmosfera
de instabilidade política deu duramente errado. O
arremedo de parlamentarismo instituído em 1961 – como
solução de compromisso para viabilizar a posse de João
Goulart após a renúncia do presidente Jânio Quadros –
durou pouco mais de um ano. João Goulart articulou
a volta do presidencialismo a fim de recuperar seu
protagonismo político, após um plebiscito em que 82%
dos brasileiros votaram pelo fim do parlamentarismo.
De fato, em 1963, Jango retomou o presidencialismo.
Sabe-se o que veio depois.”

▌17
▌

A respeito da fundação do Partido Comunista
Brasileiro (PCB), ocorrida em 1922, leia o
excerto a seguir.

(ADAPTADO Editorial.
O Estado de S. Paulo 20/5/2017
Acesso em: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,
um-teste-para-o-brasil, 70001797718)

Diversos veículos de informação sugerem que uma
possível solução para a atual crise política brasileira
seria a implantação do regime parlamentarista, fazendo
uma mudança na Constituição, a exemplo do que
ocorreu em 1961.
Com base no texto, assinale a alternativa correta referente
ao parlamentarismo de 1961 e à opinião do autor.
a) O parlamentarismo de 1961 foi sugerido para dar
amplos poderes ao presidente João Goulart e a
mudança constitucional foi considerada um sucesso
para o autor, abrindo precedentes para que entusiastas
do parlamentarismo sugiram tal regime como solução
para a atual crise política.
b) O parlamentarismo de 1961, que foi implantado com
uma mudança constitucional, limitava os poderes
do presidente João Goulart. Não foi bem aceito pela
sociedade, logo o autor enxerga o exemplo histórico de
1961 como um alerta para que o mesmo erro não seja
cometido.
c) O parlamentarismo de 1961 foi implantado para
limitar os poderes do presidente Jânio Quadros, fato
esse que gerou uma grave crise política, levando-o a
renunciar, logo o autor enxerga o exemplo histórico
de 1961 como um alerta para que o mesmo erro não
seja cometido.
d) O parlamentarismo de 1961 foi negado pelo
presidente João Goulart, que no mesmo ano voltou
a ter amplos poderes, assim o autor do texto acredita
que a solução parlamentarista não é válida.
e) O parlamentarismo de 1961 foi aceito amplamente
pela população brasileira, permanecendo em vigor
até a Constituição de 1988, por isso o autor sugere
que o Brasil deveria voltar a ser parlamentar.

“O PCB – desde sua emergência seguida de falhas dos
movimentos anarquistas e socialistas em unir, organizar
efetivamente e formular ideologias que satisfizessem
aspirações e demandas dos trabalhadores – esteve
relacionado também à expansão da vida urbana e da
população durante o período de rápida industrialização e
ao impacto da Revolução Russa, a qual abriu o precedente
para a implantação do comunismo no Brasil.”
(Traduzido de CHILCOTE, Ronald H. The Brazilian Communist
Party, conflict and integration: 1922- 1972. Nova Iorque: Oxford University
Press, 1974. p. 4.)

Com base no texto e nos conhecimentos a respeito do
assunto, assinale a alternativa correta.
a) A Revolução Russa, deflagrada e consolidada em
1922, serviu de inspiração direta para a fundação do
Partido Comunista Brasileiro, em virtude dos mesmos
ideais socialistas.
b) O Partido Comunista Brasileiro, cuja fundação remonta
ao ano de 1922, foi, em parte, resultado do trabalho de
anarquistas que conseguiram atender à demanda dos
trabalhadores.
c) A fundação do Partido Comunista Brasileiro, em
1922, vinculou-se à expansão dos ideais comunistas
no País, sobretudo a partir dos eventos ocorridos na
Rússia, em 1917.
d) Seguindo o exemplo de todos os países do mundo
em que os princípios do comunismo se propagaram,
o PCB também se apoiou na expansão da vida rural
sobre a urbana.
e) A consolidação do ideário comunista no Brasil se deu
por meio do congraçamento de socialistas, anarquistas,
trabalhadores, fazendeiros e empresários adeptos da
Revolução Russa.
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▌18
▌

Leia o texto.

▌19
▌

Mais de 50% dos habitantes do planeta
vivem em cidades, diz estudo
(da France Presse, em Paris)
POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO MUNDO (1950-2050)

“Vinte e sete dias por ano preso em um
congestionamento? Pois essa é a média de dias que a
população da cidade de São Paulo perde por ano em
congestionamentos diários de duas horas e 42 minutos.
O tema não sai dos noticiários, nem das rodas de
conversas entre paulistanos. E, assim, constitui-se uma
espécie de percepção pública da crise de mobilidade na
cidade como ‛problema de trânsito’. Será? A ideia de que
nosso problema principal é o ‛congestionamento’ oculta
diferenças significativas nas dimensões e significados
políticos da crise. Quero crer que nossa crise principal
não é de trânsito, e sim do sistema geral de mobilidade da
cidade, o que inclui o transporte coletivo e os chamados
modos não motorizados, como os deslocamentos a pé
e por bicicleta. Sendo assim, não por acaso o tema da
mobilidade se apresenta como ‛congestionamento’: essa
visão expressa a captura da política de circulação pelas
intervenções na ampliação física e modernização da
gestão do sistema viário, em detrimento da ampliação e
modernização dos transportes coletivos. Mais alargamento
de avenidas, mais túneis e viadutos, mais zona azul, mais
radares e lombadas eletrônicas… e nada de um modelo
de transporte coletivo integrado, confortável e barato.”
(Disponível em: <http://raquelrolnik.wordpress.com/2011/03/17/
imobilidade-na-cidade-de-sao-paulo-o-problema-e- -falso-problema/>.
Acesso em: 24 set. 2011. Adaptado.)

A partir da leitura do texto acima e de seus conhecimentos,
assinale a alternativa correta.
a) A solução principal dos problemas de mobilidade urbana
passa pela criação de pedágios urbanos, pois somente
assim diminuiria o fluxo de automóveis nas cidades.
b) Deve prevalecer a ampliação física e modernização da
gestão do sistema viário, em detrimento da ampliação
e modernização dos transportes coletivos.
c) O principal modelo internacional de adequação da
mobilidade urbana está vinculado a utilização em
massa de transportes individuais, o que possibilita
maior conforto e segurança ao cidadão.
d) A solução adequada ao problema urbano apresentado
seria a criação de estruturas de transportes urbanos
eficientes e adequadas, passando por diferentes
sistemas interligados, como ônibus, metrô e trens
urbanos.
e) O Estado deve propor a solução dos problemas de
mobilidade pela propaganda em grande volume
da utilização de sistemas de transporte coletivos,
mantendo as estruturas atuais, sem grandes
investimentos necessários.
12
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Crescimento da população mundial segundo a ONU.
Os dados pós-2010 são apenas projeções

“A maior parte da população mundial vive agora
nas cidades e a urbanização vai continuar crescendo,
principalmente na África e na Ásia, segundo um estudo do
Instituto Nacional de Estudos Demográficos (Ined).
O nível de urbanização no mundo ultrapassou os
50% em 2007, informou o instituto francês em sua revista
Population et Sociétés (População e Sociedades), citando
dados das Nações Unidas.
Em 1900, somente um décimo dos habitantes do
planeta moravam em cidades. Em 1950, essa proporção
passou para pouco menos de três décimos. Em 2030, as
cidades abrigarão seis décimos da população mundial,
ou seja, 5 bilhões de pessoas, contra 3,3 bilhões
atualmente.
Hoje em dia, os continentes mais urbanizados são os
mais desenvolvidos – a Europa e a América do Norte –
onde 75% da população vive nas cidades.
A exceção é a América Latina, muito urbanizada
apesar de não estar entre os mais desenvolvidos.
O continente tem 78% de sua população vivendo em
metrópoles.
A África e a Ásia, os continentes mais povoados,
também deverão ter a maioria urbanizada em 2030, e
abrigarão, então, a maioria das grandes metrópoles do
mundo, segundo o estudo.”
(http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u305663.shtml)

Considerando o gráfico e o texto acima, escolha a
alternativa que identifica, respectivamente, um aspecto
positivo e outro negativo da urbanização.
a)
b)
c)
d)
e)

seca e lixiviação.
segregação socioespacial e arborização.
drenagem do solo e ampliação das favelas.
diversidade cultural e mobilidade urbana.
volume de informações e guetos de exclusão social.
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▌20
▌

Observe a charge.

▌22
▌

Observe a charge e leia o texto atentamente.

(http://www.tribunadainternet.com.br/charge-do-brum/

Assinale a alternativa que contenha a operação da Polícia
Federal e a região com maior produção de carne e uma
área receptora:
a) Carne fraca; sul e Argentina.
b) Mãos limpas; centro-oeste e China.
c) Carne JBS; sudeste e EUA.
d) Carne fraca; centro-oeste e União Europeia.
e) Carne JBS; nordeste e Rússia.

▌21
▌

Depois de mais de meio século de ruptura
em decorrência dos novos arranjos da
Guerra Fria, Cuba e Estados Unidos deram importante
passo para o avanço das relações diplomáticas entre
os dois países, com a reabertura das embaixadas nas
suas capitais.
Analise as afirmativas que têm relação com o
acontecimento.
I. O rompimento das relações diplomáticas entre
Estados Unidos e Cuba ocorreu no contexto da Guerra
Fria, a partir da política nacionalista adotada por Fidel
Castro e seus seguidores, que rendeu o desagrado dos
Estados Unidos e o apoio da União Soviética.
II. A reabertura das embaixadas entre Estados Unidos
e Cuba significa o restabelecimento das relações
diplomáticas entre os dois países.
III. O regime pró-soviético instalado em Cuba e a crise
dos mísseis elevaram as tensões entre EUA e Cuba,
culminando com a expulsão desse país da OEA e seu
isolamento diplomático pelos países americanos.
IV. A reabertura das embaixadas e o restabelecimento
diplomático entre Cuba e Estados Unidos provocaram, no
mesmo ato, a declaração do fim do embargo econômico
contra a ilha caribenha e a desocupação de Guantánamo.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) II e IV.
d) II, III e IV.
e) III e IV.

“O processo de gentrificação aparece como um
dos elementos de uma permanente de (re)estruturação
urbana. Processo esse que é parte da organização do
espaço urbano, de acordo com as necessidades do
modo de produção dominante na economia e que está
em sintonia com os propósitos da estrutura dominante da
sociedade em um período histórico determinado.”
(FURTADO, Carlos Ribeiro. Intervenção do Estado e (re)estruturação
urbana. Um estudo sobre gentrificação. Cadernos Metrópole,
São Paulo, v. 16, n. 32, nov 2014. p. 342)

Em razão da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, a Zona Portuária do Rio de Janeiro
vem recebendo muitos investimentos públicos e privados
com o objetivo de promover sua renovação física e
funcional. Considerando a charge e o texto, a nova
dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência
sobre o processo de urbanização nessa região da
metrópole carioca:
a)
b)
c)
d)
e)

mudança do perfil social.
degradação do setor comercial.
aumento da atividade industrial.
redução da acessibilidade viária.
favorecimento das classes não privilegiadas.

13
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▌23
▌

Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins,
nos Estados Unidos, publicaram um estudo que
aponta os erros de duplicação do DNA como a causa de
dois terços dos cânceres. Isso significa que a chance de
uma pessoa desenvolver uma mutação maligna deriva
muito mais do azar do que de causas externas ou genéticas.
A pesquisa foi feita com base em análise de um modelo
matemático que relaciona o sequenciamento de DNA com
dados epidemiológicos de todo o mundo.
No entanto, um dos fatores mais importantes para que
a evolução ocorra é a mutação, uma vez que esse processo
está relacionado com mudanças no material genético do
indivíduo e isso pode lhe oferecer vantagens em relação
aos demais indivíduos que não passaram por tal processo.
Levando em consideração o caráter evolutivo benéfico
das mutações, elas possibilitam:
a) que haja seleção natural dos organismos mutantes.
b) que haja a redução da variabilidade genética da
população.
c) que haja a passagem das características de um
descendente para outro.
d) que os organismos adquiram apenas características
vantajosas para sua sobrevivência.
e) que a seleção natural mantenha os organismos mais
aptos no ambiente em constante modificação.

▌▌24

A água é um recurso natural indispensável para
a vida no planeta Terra. É fundamental porque os
processos biológicos que permitem a manifestação da vida
ocorrem na presença da água. A água é um recurso natural
único, escasso e essencial a todos os seres vivos.

▌25
▌

Um dos grandes problemas das cidades é
o acúmulo de lixo sólido e o que fazer com
ele. Há várias maneiras de se lidar com o lixo, como
o depósito a céu aberto (lixão), o aterro sanitário e a
incineração. Cada um deles apresenta vantagens e
desvantagens.
Considere as seguintes vantagens dos métodos de
disposição do lixo:
I.
II.
III.
IV.

Diminuição do contato humano direto com o lixo.
Produção de adubo para a agricultura.
Baixo custo operacional do processo.
Redução do volume de lixo.

A relação correta entre os processos para a disposição do
lixo e as vantagens apontadas é:
Lixão

Aterro sanitário

Incineração

a)

II

I

I

b)

III

I

IV

c)

IV

II

I

d)

I

II

IV

e)

II

III

I

não é um agravo novo. Trata-se de
▌▌26 “Aumamicrocefalia
malformação congênita, em que o cérebro

não se desenvolve de maneira adequada. Nesse caso, os
bebês nascem com perímetro cefálico (PC) menor que
o normal, que habitualmente é superior a 32 cm. Essa
malformação congênita pode ser efeito de uma série de
fatores de diferentes origens, como substâncias químicas
e agentes biológicos (infecciosos), como bactérias, vírus
e radiação.”
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/
leia-mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/20799-microcefalia.)

De acordo com a análise da charge e do seu conhecimento,
assinale a alternativa correta.
a) A charge não chama atenção para o problema da
poluição da água.
b) A poluição urbana gera impacto na vida dos animais
marinhos e terrestres.
c) A poluição gerada pelas ações humanas só causa
impacto aos peixes.
d) A contaminação dos rios, mares e oceanos não
interfere na população humana.
e) Materiais plásticos não contaminam a água, uma vez
que não são degradados no ambiente.
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Sobre a microcefalia assinale a alternativa correta:
a) A contaminação por bactérias ocorre pela picada do
mosquito hematófago Aedes aegypti.
b) Causada pelo vírus da zika, é transmitida para bebês
de mulheres picadas pelo mosquito hematófago
Aedes aegypti sempre por meio do cordão umbilical.
c) Há fortes indícios de que mulheres grávidas passam
o vírus para o bebê apenas pela amamentação.
d) O vírus passa pela placenta e atinge o tecido nervoso,
desacelerando o crescimento dos neurônios e outras
células cerebrais.
e) A cura dessa malformação congênita se dá apenas
pelo tratamento com antibiótico, pois a bactéria é
um agente causador.
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▌27
▌

A bomba H e a Coreia do Norte

“O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)
registrou terremoto de 5,1 graus na escala Richter, com
epicentro a 376 km a nordeste de Pyongyang, capital da
Coreia do Norte. Pouco depois, a jornalista de um programa
da TV estatal norte-coreana confirmou a explosão de uma
bomba de hidrogênio, também conhecida como bomba H
ou bomba termonuclear....
[...] A bomba atômica detonada no Japão, durante a
Segunda Guerra Mundial, é baseada na quebra de átomos
de elevado número atômico, como plutônio e urânio.
O processo é conhecido como fissão nuclear. A bomba H
é diferente porque opera pelo sistema de fusão nuclear,
reação similar à que ocorre no sol. Ela gera energia para
a explosão fundindo átomos. Dois isótopos de hidrogênio,
o deutério e o trítio, se unem formando um átomo de hélio
e liberando enorme quantidade de energia.”
(https://br.sputniknews.com/asia.../201704218218494-bomba-h-coreia-do-norte/0

Baseando-se no texto e em seus conhecimentos
científicos, assinale a alternativa correta:
a) O número atômico de um elemento químico representa
o número total de suas partículas nucleares.
b) Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico
com diferente número de nêutrons.
c) Fusão nuclear refere-se ao derretimento de um núcleo
atômico.
d) Fissão nuclear apresenta reação similar à que ocorre
no sol.
e) Deutério e trítio são elementos químicos diferentes.

▌28
▌

“Chamamos ‘lixo’ a uma grande diversidade de
resíduos sólidos de diferentes procedências, dentre eles o
resíduo sólido urbano gerado em nossas residências. A taxa
de geração de resíduos sólidos urbanos está relacionada
aos hábitos de consumo de cada cultura, onde se nota
uma correlação estreita entre a produção de lixo e o poder
econômico de uma dada população. O lixo faz parte da
história do homem, já que a sua produção é inevitável.”
(Cadernos temáticos de química nova na escola – lixo: desafios e
compromissos – edição especial – maio/2011)

O destino final do lixo pode acontecer de várias maneiras,
as quais apresentam vantagens e desvantagens. Assinale
a alternativa que apresenta a associação correta entre
uma característica e o tipo de destinação do lixo:
a) O aterro controlado, em curto prazo, é o meio mais
barato de todos, pois não implica custos de tratamento
nem controle.
b) No lixão, o composto originado depois de algum tempo da
deposição pode vir a ser usado como adubo na agricultura
ou em ração para animais, e poderá ser comercializado.
c) A incineração, além de propiciar uma redução no
volume de lixo, destrói a maioria dos materiais
orgânicos e dos materiais perigosos, que no aterro
causariam problemas.
d) A usina de compostagem tem vida útil curta, se não
houver controle. Pode receber resíduos perigosos
como lixo hospitalar e nuclear.
e) O processo de reciclagem contamina a água, o ar e
o solo, porque produz chorume, gases e favorece a
proliferação de animais que são vetores de doenças.

Anotações
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▌29
▌

“O Selo Procel de Economia de Energia,
ou simplesmente Selo Procel, tem como
finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que
permite ao consumidor conhecer, entre os equipamentos
e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais
eficientes e que consomem menos energia.”

Texto para próxima questão:
O HTT, o trem flutuante que corre a 1.100 km/h,
entrará em fase de testes

(http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B88A19AD904C6-43FC-BA2E-99B27EF54632%7D)

Uma lavadora automática possui o seguinte selo:

“Você já ouviu falar do Hyperloop? Trata-se de
um projeto de trens extremamente rápidos e capazes
de alcançar velocidades de até 700 milhas por hora
(1.100 km/h, aproximadamente), criado pela HTT
(Hyperloop Transportation Technologies), e é um sonho
idealizado por muitas pessoas, incluindo Elon Musk (o
bilionário e criador da Tesla). Agora, parece que essa ideia
pode estar saindo do papel.”
(https://www.tecmundo.com.br/levitacao-magnetica/113791-htt-o-trem-flutuante-corre-ha-1-100-km-h-entrara-fase-testes.ht)

▌30
▌

Já pensou quanto tempo economizaríamos
com o Hyperloop?
Imagine uma viagem de Ribeirão Preto a Barretos: a
distância entre as cidades é de, aproximadamente, 110 km.
Essa viagem de carro demora, em média, 1h20 min. Agora,
e se usássemos o Hyperloop em sua velocidade máxima?
Quanto tempo, em segundos, demoraria essa viagem?
a) 0,1
b) 6
c) 10
d) 60
e) 360
Se ela é ligada duas vezes por dia, cada vez
executando um ciclo completo, durante 25 dias no mês,
determine o gasto com energia elétrica que ela causará
em um mês, sabendo que 1 kWh custa R$ 1,25.
a) R$ 8,75
b) R$ 7,00
c) R$ 4,375
d) R$ 0,35
e) R$ 0,14

▌31
▌

Os pontos A, B e C representam 3 praças na
cidade de São Paulo e um ônibus, para ir da
praça A para a praça C, precisa passar pela praça B, mas
existe uma linha de metrô no subsolo que pode ir da praça
A para a praça C direto, então a distância que o metrô
percorrerá a menos que o ônibus é de:
B
7 km
A

a)
b)
c)
d)
e)
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4.500 m.
5.000 m.
5.500 m.
6.000 m.
6.500 m.

x km

(x + 1) km

C
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▌32
▌

A figura abaixo representa uma gangorra AC
apoiada em uma mureta de concreto que tem
a forma de um triângulo equilátero cujo lado mede 1 m,
então a altura do ponto A no momento em que o ponto C
tocar o solo é:

A

B

1,2 m

D

a)
b)
c)
d)
e)

5
3
3
4
5

1,8 m

Anotações

C

E

3 / 6 m.
3 / 4 m.
2 / 2 m.
3 / 3 m.
2 / 3 m.

▌33
▌

A cultura de um povo é traduzida pela sua
música, literatura, suas lendas, danças e festas.
É uma forma de preservar a lembrança dos locais de
origem, os costumes trazidos pelos antepassados e as lutas
e vitórias em um novo território. As festas populares são
manifestações capazes de reunir, em um mesmo ambiente
ou por um mesmo objetivo, pessoas de diferentes classes
sociais, idades e religiões, sem discriminações.

Três cidades brasileiras, A, B e C, realizam grandes
festas:
• A, de 5 em 5 meses;
• B, de 8 em 8 meses;
• C, de 12 em 12 meses.
Se essas festas coincidiram em setembro de 2016,
coincidirão novamente em:
a) setembro de 2026.
b) agosto de 2021.
c) outubro de 2020.
d) setembro de 2019.
e) outubro de 2018.
17
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▌34
▌

André e Bento, em conjunto, pesam menos
que Caio e Davi juntos. Caio e Emanuel, em
conjunto, pesam menos que Fernando e Bento juntos.
De acordo com essas informações, o que é possível
concluir?
a) Davi e Emanuel pesam, em conjunto, mais que Caio e
Fernando juntos.
b) Davi e Fernando pesam, em conjunto, mais que André
e Caio juntos.
c) André e Bento pesam, em conjunto, menos que Caio
e Fernando juntos.
d) André e Emanuel pesam, em conjunto, menos que
Fernando e Davi juntos.
e) André, Bento e Caio, em conjunto, pesam o mesmo
que Davi, Emanuel e Fernando juntos.

▌35
▌

Nas palavras codificadas abaixo, há um
algarismo omitido (substituído por um ponto de
interrogação):
MACRO - A2C3M1O5R4
BALIDO - A2B1D5I4L3O6
FUNDO - D4F1N?O5U2
O algarismo omitido é o:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

▌36
▌

“O crescimento acentuado do meio urbano
gerou dificuldades para as cidades em diversas
áreas como o transporte, o trânsito, o meio ambiente, entre
outras. A complexidade dessas áreas permite uma série
de estudos que constitui uma engenharia que representa
um complexo sistema integrado que, atuando entre si,
deve proporcionar aos usuários acessibilidade a todos os
serviços necessários para sua sobrevivência. O sistema
de transporte coletivo é fundamental para diminuir as
distâncias entre as áreas, pois interfere diretamente sobre
todas as demais.”

(http://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-adm/pdf/n7/MOBILIDADE-E-SISTEMA-DE-TRANSPORTE-COLETIVO.pdf)

Como um planejador de transporte coletivo urbano,
você deve prever quantas pessoas viajam de trem, no
percurso entre duas cidades interioranas, durante o ano.
De acordo com um estudo recente, verificou-se o seguinte
resultado: 1/5 dos passageiros viaja na classe A; 2/3 dos
passageiros viajam na classe B; e 1/10 dos passageiros
viaja na classe C; os 30.000 habitantes restantes não
viajam de trem.
Determine o número de passageiros que viajam de trem,
durante o ano.
a) 300.000
b) 500.000
c) 670.000
d) 870.000
e) 900.000
18
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▌37
▌

Qual probabilidade
acontecer?

de

alguma

coisa

O cálculo de probabilidade é feito basicamente por:
P (E) =

nº resultados a E
,
nº total de resultados possíveis

em que P é a probabilidade de ocorrer um desses
resultados ou um conjunto de resultados que satisfaça
uma condição ou exigência (E).
Diante disso, agora conseguimos calcular, por
exemplo, a probabilidade de se jogar um par de dados
cúbicos não viciados e a soma dos resultados ser par.

Uma companhia de seguros levantou dados sobre
os carros de determinada cidade e constatou que são
roubados, em média, 150 carros por ano. O número de
carros roubados da marca X é o dobro do número de
carros roubados da marca Y, e as marcas X e Y juntas
respondem por cerca de 60% dos carros roubados.
O número esperado de carros roubados da marca Y é:
a) 20.
b) 30.
c) 40.
d) 50.
e) 60.
Anotações

Sendo assim, a probabilidade de um apostador lançar
dois dados cúbicos não viciados e a soma dos resultados
ser um número primo é:
11 .
36
b) 13 .
36
15
c)
.
36
17
d)
.
36
e) 19 .
36
a)

▌38
▌

Jovem reage à tentativa de assalto em
Ribeirão Preto e bandido foge

“Uma jovem de 24 anos sofreu uma tentativa de
assalto na chegada ao trabalho no Parque Ribeirão
Preto, na zona oeste da cidade.
A vítima ressalta que na última semana uma colega
passou pela mesma situação. O bandido trajava moletom
e possuía uma tatuagem no lado direito do pescoço. A
Polícia Militar (PM) compareceu ao local. O registro foi
realizado na delegacia.”
(https://www.revide.com.br/noticias/cidades/jovem-sofre-tentativa-de-assalto-proximo-ao-trabalho/)
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▌39
▌ O planejamento financeiro na compra do carro

Realizar um planejamento financeiro antes de
comprar um automóvel pode ser a diferença fundamental
entre uma aquisição feliz, que pode lhe proporcionar muito
prazer e conforto, e uma compra problemática, que tira o
seu sono e vira fonte de estresse e ansiedade.
Você quer adquirir um carro no fim do ano. Para
isso está contando com R$ 20.000,00, dinheiro que foi
aplicado, no início do ano, da seguinte maneira:
• 45% em caderneta de poupança
• 25% foi emprestado a uma taxa simples de 1% ao mês
para seu irmão
• 30% você aplicou na bolsa de valores
No fim do ano, você verificou que:
• a caderneta de poupança rendeu 6% no fim de um ano
de aplicação.
• seu irmão devolveu o dinheiro mais os juros.
• a bolsa teve uma queda de 5%.
Qual o valor que você conseguiu resgatar para a compra
de seu carro?
a) R$ 20.540,00
b) R$ 20.840,00
c) R$ 21.540,00
d) R$ 21.840,00
e) R$ 22.140,00

▌40
▌

Benefícios da berinjela para a saúde
A berinjela é um vegetal muito versátil e
baixo em carboidratos

“A berinjela é um legume muito versátil e saudável,
que proporciona muitos benefícios à saúde.
Principais benefícios:
Ajuda a emagrecer, dá energia, previne o câncer,
previne estresse oxidativo.
Em razão do crescente interesse da população em
consumir berinjela, seu volume comercializado vem
aumentando continuamente.”
(https://www.msn.com/pt-br/saude/nutricao/4-benef%C3%ADcios-da-berinjela-para-a-sa%C3%BAde/ar-BBBws1t?li=AAggXC1)
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Um produtor resolveu investir no plantio de berinjelas
e deparou-se com a seguinte situação:
Para carregar 6.000 berinjelas em um caminhão
e transportá-las por uma distância de 24 km, 3 homens
demoraram 8 horas. O produtor deseja saber agora
quantos homens serão necessários para carregar 15.000
berinjelas em um caminhão e transportá-las por uma
distância igual, em 5 horas.
a) 5 homens
b) 8 homens
c) 10 homens
d) 12 homens
e) 15 homens
Anotações

