
01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autor izado pelos fiscais da sala.  

02 - Preencha os dados pessoais. 

03 - Este  caderno contém:  

 Prova de Produção de texto (PT) que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em  seguida, 
transcrita para a FOLHA DE REDAÇÃO. Não assine a folha de redação;  

 50 (cinquenta) questões OBJETIVAS composto pelas seguintes PROVAS: Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias (LC), 20 (vinte) questões; Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CN), 22 (vinte e duas) 
questões  e Matemática e suas Tecnologias (MT), 8 (oito) questões. Essas questões são todas de múltipla 
escolha, apresentando como resposta apenas uma alternativa correta.  

04 - Ao receber  a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer 
i rregularidade  observada, comunique im ediatam ente ao f iscal.  

05 - Assinale a respos ta de cada questão no corpo da prova e, só depois,  transfira os resultados para a fo lha de 
respostas.  

06 - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o 
m odelo ( ). A m arcação da folha de respostas é definit iva, não admitindo rasuras.  

07 - Não  risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois is to poderá prejudicá-lo.  

08 - Os f iscais não estão autorizados a emitir opinião nem  a prestar esclarecim entos sobre o conteúdo das 
provas.  Cabe única e exclusivam ente ao candidato interpretar e decidir.  

09 - Se a Comissão verificar que a resposta de um a questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes  distr ibuídos na mesma prova.  

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 04 HORAS  

LEIA COM  ATENÇÃO 

 
Produção de texto (PT) 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LC) 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CN)  

Matemát ica e suas Tecnologias (M T) 

N o m e:  I n sc ri ç ão :  

  

I de nt id ad e:  Ó rg ão  E x pe d i d or : 

  
C u rs o:  S a l a:  

  

A s si na tu ra :   

  



 PROPOSTA DE REDAÇÃO:  
 

Considerando que há poucas vagas para o curso que você pretende realizar, redija uma CARTA ao Diretor da FPS, em que 
você apresente sua trajetória até aqui (conhecimentos, habilidades, experiências e atitudes), os motivos da escolha do seu 
curso e as contribuições que você pretende dar, como futuro profissional, para a sociedade. Sua CARTA será critério para 
ingressar na FPS. Por isso, o que você defenderá no texto deve ser compreensível ao leitor e seus argumentos devem ser 
suficientemente bons para convencer seu interlocutor. ATENÇÃO: Assine sua CARTA apenas como "Candidato(a) X" 
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CRÍTÉRIOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO: 
 fidelidade ao gênero textual 
 relevância das informações apresentadas 
 coerência, coesão e clareza na exposição das ideias 
 atendimento às normas da língua padrão 
 atenção ao limite de linhas (de 20 a 25). 
 

OBSERVAÇÃO: SERÁ ANULADA A REDAÇÃO QUE APRESENTAR NOME, ASSINATURA, RUBRICA OU OUTRAS 
FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO NO ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO. 
 



LINGUAGENS, CÓDIGOS E  
SUAS TECNOLOGIAS 

 

(Português/Literatura) Questões de 01 a 14 
 

(Inglês) Questões de 15 a 20 
 

 TEXTO 1 

A educação em tempos de Covid-19 

Os alunos de escolas particulares, especialmente de países 
desenvolvidos, estão fazendo o movimento de mudança de 
maneira a se adaptar aos novos tempos de Covid-19, ou 
seja, passando de aulas presenciais para aulas mediadas 
por diferentes tecnologias. Mesmo na educação infantil, 
cujo desafio é ainda maior, as escolas têm conseguido, na 
medida do possível, superar dificuldades inerentes a essa 
fase escolar. Notícias que vêm da Itália mostram que os 
professores se conectam diariamente com as crianças e, 
com a ajuda dos pais, vêm procurando manter uma agenda 
de atividades escolares. 

Mas não é essa a situação em países com baixos níveis 
educacionais e de grandes desigualdades como o Brasil, 
seja do ponto de vista de acesso aos insumos tecnológicos, 
seja por questão de nível de escolaridade dos próprios pais, 
sem falar no difícil clima familiar que as famílias mais 
pobres estão começando a viver por causa do desemprego 
e da falta de dinheiro para a própria alimentação. 
Possivelmente, aqui no Brasil, a melhor solução para os 
alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de 
conteúdos transmitidos por meio dos celulares com internet. 
Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no 
qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras 
o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos 
que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai 
exigir dos gestores que pensem fora da caixa. 

No meu ponto de vista, essa será oportunidade para 
repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos 
estudantes. Os pais, sobrecarregados pelos diferentes 
afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o 
seu dever de educar, na contramão do que apregoa o art. 
205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um 
dever do Estado e das famílias. Em uma de suas homilias, 
o papa Francisco afirmou, em tom preocupado: “Chegou a 
hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio e 
recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o 
Senhor conceda aos pais esta graça – a de não se 
autoexilarem da educação dos filhos”. [...] 

Mozart Neves Ramos. Texto disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/04/0
2/internas_opiniao,841850/artigo-a-educacao-em-tempos-de-covid-

19.shtml. Acesso em 17/05/22. Adaptado.  

01. O autor do Texto 1 optou por incluir no seu texto uma 
citação literal do papa Francisco. Essa citação 
converge com o ponto de vista do autor, na defesa de 
que: 

A) cabe aos pais cobrar das escolas uma educação 
de qualidade, ainda que em tempos difíceis como 
o que vivenciamos. 

B) a tarefa de educar, negligenciada por pais 
sempre atarefados, é uma tarefa que deve ser 
compartilhada por escola e família. 

C) a pandemia da Covid-19 prejudicou a relação 
entre a escola e as famílias, que tiveram que 
assumir a educação de seus filhos.   

D) precisamos lutar para que a escola brasileira 
cumpra o que recomenda a Constituição Federal: 
uma educação de qualidade para todos.   

E) os pais precisam se conscientizar de que  a 
melhor solução para a educação de seus filhos é 
pelo uso de celulares com internet. 

02. No Texto 1, o conectivo que introduz o segundo 
parágrafo sinaliza que o autor pretendeu:  

A) apresentar informações que contrastam com 
aquelas que foram apresentadas no parágrafo 
anterior. 

B) dar seguimento à mesma linha argumentativa 
que ele vinha desenvolvendo no parágrafo 
anterior. 

C) inserir, nesse novo parágrafo, a causa dos fatos 
que ele elencou no parágrafo introdutório do 
texto.  

D) proceder a uma comparação entre as 
informações fornecidas no primeiro parágrafo e 
as do segundo.  

E) fazer, nesse novo parágrafo, a síntese das 
informações que foram apresentadas no 
parágrafo introdutório.  

 TEXTO 2 

TECENDO A MANHÃ  
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
E o lance a outro; de um outro galo 
Que apanhe o grito que um galo antes 
E o lance a outro; e de outros galos 
Que com muitos outros galos se cruzem 
Os fios de sol de seus gritos de galo, 
Para que a manhã, desde uma teia tênue,  
Se vá tecendo, entre todos os galos. 

João Cabral de Melo Neto – Antologia Poética, p. 15. 

03. O poema de João Cabral suscita em nós um 
sentimento de que: 

A) na condição de seres humanos, somos diferentes 
dos galos, que, “sozinhos”, não podem conseguir 
seu distintivo.  

B) nossa idoneidade é de socialização; nossa 
aptidão é intrinsecamente comunitária. também, 
sozinhos, não podemos “tecer” o melhor da vida. 

C) nossa sobrevivência independe da associação 
com os outros, pois nem sempre conseguimos 
repartir com outros os dons que incorporamos. 

D) a existência dos galos, em contraposição aos 
humanos, se dá em uma rede de relações: nós, 
humanos, enfrentamos a solidão com mais apuro 
e frequência. 

E) diferentemente do que acontece com os galos, 
nosso discurso é sempre individual e 
descontinuado de outros discursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/04/0


 TEXTO 3 

 
Palafitas Pina Incêndio – Foto: Bruno Campos / JC Imagem. In. 

Jornal do Commercio. Recife, 09 maio 2022. 
 TEXTO 4 

— Seu José, mestre carpina,  
que habita este lamaçal,  
sabes me dizer se o rio  
a esta altura dá vau?  
sabes me dizer se é funda  
esta água grossa e carnal?  
. 
— Severino, retirante,  
jamais o cruzei a nado;  
quando a maré está cheia  
vejo passar muitos barcos,  
barcaças, alvarengas,  
muitas de grande calado.  
. 
— Seu José, mestre carpina,  
para cobrir corpo de homem  
não é preciso muita água:  
basta que chegue ao abdômen,  
basta que tenha fundura  
igual à de sua fome. 

(João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina, fragmento)  

04. A foto de Bruno Campos foi captada em 9 de maio 
deste ano de 2022, mas poderia servir de cenário para 
esse trecho do célebre poema de João Cabral  
(Texto 4), publicado pela primeira vez em 1955. Para 
além da mera ilustração, e considerando o contexto de 
produção da obra, assinale a alternativa correta. 

A) A foto é uma evidência de que a passagem do 
tempo não alterou os graves problemas sociais 
do Brasil, nesse caso específico, os da cidade 
natal do poeta, que serviram de tema à sua 
poesia engajada. 

B) O diálogo entre os personagens Seu José, 
mestre carpina e Severino retirante mostra que, 
no plano social, o primeiro mantém certa 
superioridade hierárquica sobre o segundo, o que 
evidencia o projeto do autor de marcar as 
diferenças entre o urbano e o rural. 

C) Ao construir as rimas da terceira fala com os 
termos homem, abdômen e fome, o poeta põe 
em relevo o rigor formal em detrimento do tema, 
revelando, assim, a característica mais 
importante de sua produção poética. 

D) O poema de João Cabral se identifica com os 
modelos da poesia clássica, de origem greco-
romana, que influenciam, também, a poesia 
parnasiana. 

E) Em Morte e vida severina, João Cabral mostra o 
desenvolvimento de uma de suas temáticas mais 
recorrentes: a reflexão sobre o próprio fazer 
poético. 

 TEXTO 5 
 

 

Disponível em: 
http://adusb.org.br/web/page?slug=news&id=9737&pslug=#.YoP4k

KjMLIU. Acesso em 17/05/22. 

05. O Texto 5 informa ao leitor, explicitamente, que: 

A) o número de professores, no Brasil, é 
insuficiente. 

B) os professores europeus recebem salários em 
dólares. 

C) em Luxemburgo, o magistério é a profissão mais 
bem paga.  

D) todos os países europeus remuneram bem os 
professores. 

E) o magistério é uma profissão muito desvalorizada 
no Brasil. 

 TEXTO 6 

Os maiores sonhos de todo jovem de 20 e poucos anos 

Se você nasceu entre os anos 80 e 90, é jovem e tem 20 e 
poucos anos, vai entender do que estamos falando. Se a 
geração dos nossos pais foi criada para trabalhar durante 
anos em uma mesma empresa com o intuito de se casar, 
ter filhos, comprar uma casa e se estabelecer, os jovens de 
hoje em dia têm um pensamento completamente contrário. 

Impacientes, criativos e até um pouco inconsequentes, eles 
têm os maiores desejos do mundo e a maior pressa de 
realizá-los. Não parar quieto em um emprego, fazer mil 
coisas ao mesmo tempo e querer mudar o mundo (ou 
apenas as suas vidas) são apenas alguns exemplos do 
cotidiano desses sonhadores. Como fazemos parte dessa 
geração, o ObaOba resolveu elencar alguns dos nossos 
sonhos. Se liga! 

1 - Viajar o mundo e ter experiências incríveis com pessoas 
incríveis 

2 - Ter um emprego alternativo e ganhar muito trabalhando 
pouco 

3 - Estudar fora do país 
4 - Sair da casa do pai e morar em um apartamento incrível 

em um bairro bacana 
5 - Ser rico antes dos 30 anos 
[...] 

Ricardo Archilha. Disponível em: 
https://www.guiadasemana.com.br/comportamento/noticia/os-10-
maiores-sonhos-de-todo-jovem-de-20-e-poucos-anos (adaptado). 

06. De acordo com o Texto 6, o jovem nascido entre os 
anos 80 e 90 se caracteriza principalmente por ser: 

A) pacato e preconceituoso. 
B) caseiro e corajoso. 
C) inquieto e idealista.  
D) otimista e responsável. 
E) pretensioso e revolucionário. 

http://adusb.org.br/web/page?slug=news&id=9737&pslug=#.YoP4k
https://www.guiadasemana.com.br/comportamento/noticia/os-10-


 TEXTO 7 
 

 
Disponível em: https://blog.bemmaisseguro.com/conversas-de-

whatsapp-mais-engracadas. Acesso em 17/05/22. 

07. Acerca do Texto 7 e do gênero em que ele se 
expressa, é correto afirmar que: 

A) nesse gênero, a representação das emoções dos 
interlocutores é fixa e convencionada, como se vê 
pela representação das risadas.  

B) o texto é adequado para exemplificar um dos 
gêneros da oralidade, já que as marcas dessa 
modalidade são evidentes.  

C) não há, nesse gênero, marcas que identificam as 
trocas de turnos e, por isso, as falas se 
sobrepõem no texto.  

D) no diálogo, o modo como um interlocutor corrige 
o outro, pelo uso inadequado de um “emoji” 
(figurinha), evidencia a intimidade entre os 
interlocutores. 

E) é interessante perceber que os sinais de 
pontuação são empregados, nesse gênero, 
rigorosamente de acordo com a norma-padrão. 

 TEXTO 8 

O professor Rafael Ruiz, da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), nos deu respostas para muitas questões 
relacionadas a nossa existência. Ele nos concedeu 
entrevista exclusiva. Confira, abaixo, o bate-papo. 

IQSC: Quais benefícios que a literatura trouxe e/ou traz 
para a sociedade você destacaria como sendo os mais 
importantes até hoje? Por quê? 

Rafael: A Literatura, pelo menos a boa literatura, é sempre 
revolucionária e libertadora. Não acredito que seja 
necessário fazer “literatura engajada” ou “literatura política”. 
Aliás, penso que essa é uma das formas mais tristes de 
instrumentalizar e rebaixar a Literatura. Uma boa obra 
sempre nos força a repensar a nossa vida, as nossas 
circunstâncias, as nossas motivações. Sempre nos faz 
pensar. A Literatura sempre é, como gosto de dizer, um 
sinal de alerta, um amarelo ou um vermelho no nosso dia a 
dia que nos grita: pare e pense, não fique nessa correria à 
toa. E quando nos permitimos parar e pensar e nos 
deixamos surpreender pela Literatura, então nos abrimos à 
possibilidade de uma mudança significativa na nossa vida 
e, portanto, na nossa sociedade. [...] 

IQSC: Como você imagina que a sociedade seria se não 
existisse a literatura? 

Rafael: É só ler A História sem Fim, de Michel Ende. Essa 
é a trama do livro. Surpreendente e apaixonante. Ou 
Fahrenheit 451, de Ray Badbury. Seria uma sociedade 

onde as pessoas seriam muito solitárias e egoístas, mesmo 
vivendo todas muito juntas, e onde os sentimentos seriam 
quase inexistentes. Uma sociedade de surdos-mudos 
afetivos. Acredito que estamos caminhando nessa direção. 
E não percebemos nada disso. [...] 

Excerto disponível em: 
http://www.portalmorada.com.br/cultura/literatura/73251/e-se-a-

literatura-nao-existisse. Acesso em 17/05/22. Adaptado. 

08. Observando o Texto 8 de um ponto de vista global, no 
diálogo nele retratado, os interlocutores tematizam, 
prioritariamente: 

A) o curioso enredo de uma boa obra literária. 
B) o baixo nível cultural da sociedade brasileira. 
C) a importância da literatura na vida das pessoas. 
D) as dificuldades de se produzir boa literatura no 

País.  
E) a capacidade que a literatura tem de nos afastar 

da realidade.  

09. Ao defender seu ponto de vista, o entrevistado do 
Texto 8 usa uma metáfora, ao afirmar que a Literatura 
é “um amarelo ou um vermelho no nosso dia a dia”. 
Com essa afirmação, o professor entrevistado 
pretendeu dizer que: 

A) assim como um sinal de trânsito, a Literatura nos 
faz desacelerar, para que possamos refletir sobre 
a realidade que nos circunda.  

B) podendo ser comparado a várias cores, o 
universo ficcional da Literatura tem forte poder de 
colorir a nossa existência. 

C) assim como são as cores quentes, a Literatura 
também precisa ser reconhecida pelo seus 
efeitos revolucionários e libertadores.  

D) assim como as cores são variadas, a Literatura é 
uma arte cheia de surpresas, que possibilita 
importantes mudanças na nossa vida. 

E) assim como as cores expressam alegria, a 
Literatura tem a capacidade de contribuir para 
que as pessoas sejam menos solitárias e 
egoístas. 

 TEXTO 9 

 
Disponível em: http://www.crebs-

obomsamaritano.comunidades.net/mensagens-diga-nao-as-drogas.  
Acesso em 17/05/22. 

10. Para alcançar seus propósitos comunicativos, o  
Texto 9 traz como recurso linguístico mais relevante:  

A) o emprego de figuras de linguagem, a exemplo 
da hipérbole. 

B) o uso da dupla negação, que se vê no trecho 
“não fala nada”. 

C) a utilização de elementos não verbais que são 
muito impactantes. 

D) a opção por usar os sinais de pontuação de modo 
não convencional.  

E) a exploração da polissemia que se apresenta na 
palavra “droga”. 

https://blog.bemmaisseguro.com/conversas-de-
http://www.portalmorada.com.br/cultura/literatura/73251/e-se-a-
http://www.crebs-


11. Por mais que seja associada à estética, a Arte jamais 
se desvincula do contexto histórico em que surge. 
Assim, considerando as escolas literárias e seus 
representantes, em suas relações com a realidade 
histórica brasileira e mundial. Sobre este tema, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) No Brasil, o Barroco desenvolveu-se no contexto 
político do movimento da Inconfidência Mineira, 
que buscava a separação de Portugal. 

B) A produção literária da terceira geração 
romântica foi marcada pela luta abolicionista de 
Castro Alves e sua poesia social. 

C) José de Alencar colocou grande parte da sua 
produção literária em prosa a serviço da 
construção de uma identidade nacional. 

D) Parte da produção poética de Carlos Drummond 
de Andrade foi fortemente influenciada pelos 
conflitos originados dos regimes totalitários e da II 
Guerra Mundial. 

E) O Realismo-Naturalismo no Brasil tende a 
privilegiar a visão racional do mundo, ao 
desenvolver uma arte de compromisso com o 
objetivismo científico. 

 TEXTO 10 

Como lhe parecia ilógico com ele mesmo estar ali metido 
naquele estreito calabouço? Pois ele, o Quaresma plácido, 
o Quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, 
merecia aquele triste fim? [...] 

Por que estava preso?  [...] ele atribuía a prisão à carta que 
escrevera ao presidente, protestando contra a cena que 
presenciara na véspera. 

Não se pudera conter. Aquela leva de desgraçados a sair 
assim, a desoras, escolhidos a esmo, para uma carniçaria 
distante, falara fundo a todos os seus sentimentos; pusera 
diante dos seus olhos todos os seus princípios morais; 
desafiara a sua coragem moral e a sua solidariedade 
humana; e ele escrevera a carta com veemência, com 
paixão, indignado. Nada omitiu do seu pensamento; falou 
claro, franca e nitidamente. [...] 

Como acabarei? Como acabarei? E a pergunta lhe vinha, 
no meio da revoada de pensamentos que aquela angústia 
provocava pensar. Não havia base para qualquer hipótese. 
Era de conduta tão irregular e incerta o Governo que tudo 
ele podia esperar: a liberdade ou a morte, mais esta que 
aquela. 

O tempo estava de morte, de carnificina; todos tinham sede 
de matar, para afirmar mais a vitória e senti-la bem na 
consciência coisa sua, própria, e altamente honrosa. [...] 

(Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma. Excerto.) 

12. A obra do escritor carioca Lima Barreto, falecido em 
1922, está inserida na produção literária que 
antecedeu o Modernismo, ou seja, o Pré-modernismo. 
Em consonância com essa fase de transição da nossa 
historiografia literária e com a obra em tela, é possível 
constatar: 

A) a análise dos acontecimentos sob o prisma das 
teorias científicas, uma herança do Naturalismo. 

B) certa condescendência com manifestações 
artísticas advindas das metrópoles europeias. 

C) o emprego do discurso indireto livre, uma técnica 
em que se manifesta a fala ou o pensamento 
interior do personagem.  

D) o foco na população suburbana brasileira, entre 
um ideal ufanista de País e uma realidade de 
autoritarismo e violência.  

E) a preocupação em manter a linguagem 
rebuscada, um estilo em conformidade com os 
padrões literários do Realismo. 

 TEXTO 11 

O projeto de extensão da FPS Amor que Vem do Peito 
está recolhendo doações de frascos de vidro para 
armazenamento de leite materno. 

Os frascos estão sendo recolhidos no Diretório 
Acadêmico da FPS. É de extrema importância que sejam 
seguidos alguns passos para que os recipientes estejam 
adequados para armazenar o leite materno. São eles: 

1) Utilize frascos de café solúvel com tampa rosqueável 
(precisam ser com tampas neste estilo para o 
armazenamento);  

2) Esterilize os frascos, retirando o rótulo e a parte interna 
de papelão da tampa; 

3) Lave com água e sabão e ferva por 15 minutos; 

4) Para secar, vire o frasco para baixo em um pano 
limpo e passado a ferro. 

Seguindo todos esses passos, o frasco para coleta do leite 
estará apto para o armazenamento por até 24 horas. 

Sobre a importância do leite materno 

O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade de 
crianças até os cinco anos de idade. Além disso, evita 
diversas doenças e infecções respiratórias, reduzindo a 
chance de obesidade e diminuindo o risco de alergias, 
doenças crônicas na fase da adolescência e vida adulta.   

Doe frascos e ajude a salvar vidas! 

Texto disponível em: 
https://www.fps.edu.br/noticias/13/05/2022/campanha-de-doacao-

de-frascos-de-vidro-projeto-amor-que-vem-do-peito. Acesso em 
17/05/22.  

13. Analisando as características formais e funcionais do 
Texto 11, é correto afirmar que: 

A) em atendimento à função social do gênero em 
que o texto se organiza, prevalecem nele os 
trechos narrativos, exatamente para conquistar o 
leitor.  

B) o texto é tipicamente dissertativo, apresentando a 
exposição bem fundamentada de um ponto de 
vista e argumentação consistente.  

C) podem-se observar no texto em questão trechos 
marcadamente descritivos, especialmente 
quando aparecem itens numerados de 1 a 4. 

D) o trecho final, que se apresenta com verbos no 
modo imperativo, é caracteristicamente injuntivo 
e bem adequado para textos do gênero em 
questão.   

E) a presença de uma tipologia textual híbrida, em 
que se misturam narração e descrição, 
caracterizam o gênero em que o texto está 
escrito.  

 
 
 
 
 
 

https://www.fps.edu.br/noticias/13/05/2022/campanha-de-doacao-


 TEXTO 12 

Poética 

Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem-comportado 
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 
protocolo e  
[manifestações de apreço ao sr. diretor. 
[...] 

Abaixo os puristas [...] 

(Manoel Bandeira) 

 TEXTO 13 

Ode ao burguês 

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel, 
o burguês-burguês! 
A digestão bem-feita de São Paulo! 
O homem-curva! O homem-nádegas!  
[...] 
 
Eu insulto as aristocracias cautelosas! 
Os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros!  
[...] 

Fora! Fu! Fora o bom burguês!...  

(Mário de Andrade) 

14. Os textos 12 e 13 são representativos do chamado 
primeiro momento modernista e revelam algumas das 
propostas e posturas trazidas pelo grupo de artistas e 
intelectuais que há cem anos promoveu a Semana de 
Arte Moderna. Com base nesse contexto histórico e 
nos textos acima, assinale a alternativa correta. 

A) O texto de Bandeira centra sua crítica nos 
processos criativos tradicionais, enquanto Mário 
de Andrade se posiciona contra a ordem social 
vigente. 

B) O texto de Mário de Andrade apresenta uma 
provocação contida, claramente simbólica, e 
dirigida especificamente às elites paulistas. 

C) Ao rejeitar o lirismo “comedido”, “bem-
comportado” e burocrático, Bandeira rejeita, 
especificamente, o lirismo ultrarromântico, da 
poesia da Segunda Geração Romântica.  

D) O tom panfletário de ambos os textos é obtido por 
meio de um discurso em terceira pessoa que 
exclui o eu lírico das discussões. 

E) Com ideais da primeira geração modernista, 
Mário de Andrade elogia a vida materialista e 
limitada do mundo burguês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(INGLÊS) QUESTÕES DE 15 A 20 

15. A manchete da capa da revista Newsweek faz alusão a: 

 
Disponível em: <https://www.wolfgangs.com/vintage-

magazines/newsweek/vintage-magazine/OMS793811.html> 
Acessado em: 15 de abril de 2022. 

A) como os jovens batem nos seus familiares após o 
uso de anabolizantes. 

B) como os jovens usam anabolizantes no esporte 
com apoio da família. 

C) como a saúde familiar é melhorada pelo uso de 
esteroides pelos jovens. 

D) como os anabolizantes fazem bem aos jovens 
que não têm família. 

E) como o uso de anabolizantes pelos jovens no 
esporte afeta à família.   

16. A charge abaixo intenta mostrar como 

 
Disponível em: <https://www.cartoonstock.com/directory/d/dr..asp> 

Acessado em 02 de maio de 2022. 
A) médicos charmosos conquistam suas pacientes. 
B) os ‘Médicos sem Fronteiras’ normalmente atuam. 
C) o assédio por parte de médicos é algo repulsivo.   
D) a paciente gosta da ideia proposta pelo médico. 
E) apresentar resultados de exames à luz de velas. 

https://www.wolfgangs.com/vintage-
https://www.cartoonstock.com/directory/d/dr..asp


17. The chart bellow 

 
 

Disponível em: https://www.bellincollege.edu/admissions/why-
bellin-college/employment-growth/ Acessado em 30 de abril de 

2022. 
A) reveals how job vacancies for these professionals 

will plunge. 
B) shows that radiologic technologists will lead the 

competition. 
C) shows nurse practitioners will comparatively gain 

the least. 
D) predicts good prospects for health related jobs in 

the future. 
E) all professionals are bound to keep their figures 

unchanged. 
 

Scientists have developed a new technique for rejuvenating 
skin cells. This technique has allowed researchers to rewind 
the cellular biological clock by around 30 years according to 
molecular measures, significantly longer than previous 
reprogramming methods. The partially rejuvenated cells 
showed signs of behaving more like youthful cells in 
experiments simulating a skin wound. This research, 
although in early stages, could eventually have implications 
for regenerative medicine, especially if it can be replicated in 
other cell types. 

Adaptado de: 
<https://www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220408083901.ht

m> Acessado em 15 de abril de 2022. 

18. O sonho do rejuvenescimento é antigo, mas agora 

A) a certeza dessa realidade foi confirmada por 
estudos realizados e consolidados. 

B) parece haver mais esperança com uma nova 
técnica que mexeu no relógio celular. 

C) não há dúvidas de que o ser humano não terá 
mais de envelhecer se não quiser.  

D) experimentos envolvendo ferimentos na pele 
tiraram todas as esperanças existentes. 

E) que o experimento já pode ser replicado em 
outros tipos de célula, não há mais dúvidas. 

 
 
 
 
 
 

Prescription opioids are powerful pain-reducing medications 
and have both benefits as well as potentially serious risks. 
However, too many Americans have been impacted by the 
serious harms associated with these medications, and 
despite ongoing efforts, the scope of the opioid crisis 
continues to grow. 

The FDA is advancing efforts to address the crisis of misuse 
and abuse of opioid drugs harming families.  

Reducing the number of Americans who are addicted to 
opioids and cutting the rate of new addiction is one of the 
FDA’s highest priorities.  

We must do everything possible to address the human toll 
caused by opioid use disorder and help those suffering from 
addiction by expanding access to lifesaving treatment. 

Adaptado de: <https://www.fda.gov/drugs/information-drug-
class/opioid-medications> Acessado em 15 de abril de 2022. 

19. According to the text, one can assert that 

A) very few Americans have been affected by the 
consequences of opioids.  

B) the FDA can do nothing to stop the crisis and is 
fighting powerlessly. 

C) opioids have proved to have benefits and the 
population only profits from them. 

D) Opioids are strong pain-relievers which have 
become an addiction issue.  

E) there is no use in treating the Americans who 
have become addicted to opioids. 

Why being kind to others is good for your health 

Newspapers started writing about Betty Lowe when she was 
96 years old. Despite being long past retirement age, she 
was still volunteering at a cafe at Salford Royal Hospital in 
Greater Manchester, UK, serving coffee, washing dishes 
and chatting to patients. Then Lowe turned 100. “Still 
volunteers at hospital”, the headlines ran. Then she reached 
102 and the headlines declared: “Still volunteering”. The 
same again when she turned 104. Even at 106, Lowe 
would work at the cafe once a week, despite her failing 
eyesight. 

Lowe told the reporters who interviewed her that the reason 
she kept working at the cafe long after most people would 
have chosen to put their feet up was because she believed 
volunteering kept her healthy. And she was probably right. 
Science reveals that altruistic behaviours, from formal 
volunteering and monetary donations to random acts of 
everyday kindness, promote wellbeing and longevity. 

Adaptado de: <https://www.bbc.com/future/article/20201215-why-
being-kind-to-others-is-good-for-your-health> Acessado em 15 de 

abril de 2022. 

20. Mrs. Betty Lowe  

A) lived a long life and she believed being altruistic 
helped her health. 

B) lived a long life due to the fact she couldn’t care 
less for kindness.  

C) volunteered to help because she was a loner and 
needed company. 

D) made huge monetary donations in order to live as 
long as she could. 

E) was written off by newspapers because of her 
tireless voluntary work. 

 

https://www.bellincollege.edu/admissions/why-
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220408083901.ht
https://www.fda.gov/drugs/information-drug-
https://www.bbc.com/future/article/20201215-why-


CIÊNCIAS DA NATUREZA E  
SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 21 a 42 
 
 

21. O Túnel Cascavel possui 370 m de extensão e fica 
localizado na Serra das Russas, em Pernambuco, ao 
longo da BR-232 (figura a seguir). Um caminhão longo, 
com 30,0 metros de comprimento, se desloca com 
velocidade constante de 20,0 m/s. Considerando que a 
extensão do túnel é retilínea, quanto tempo é 
necessário para o caminhão atravessar 
completamente o Túnel Cascavel?  

 
Fonte: 

pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:T%C3%BAnel_Cascavel,_na_BR-
232_-_Serra_das_Russas_-

_Gravat%C3%A1,_Pernambuco,_Brasil.jpg 
A) 10,0 s 
B) 15,0 s 
C) 20,0 s 
D) 25,0 s 
E) 30,0 s 

 
 
 

22. Os derivados da cana-de-açúcar, soja e milho, obtidos 
através da fermentação ou transesterificação, são 
chamados de biocombustíveis de primeira geração. Já 
os derivados obtidos de material celulósico (serragem, 
talos de milho, palha de trigo ou capim) são 
considerados biocombustíveis de segunda geração e 
se apresentam como uma alternativa para os de 
primeira geração, já que as matérias-primas são 
baratas e abundantes.  

 Com relação aos biocombustíveis, é correto afirmar 
que: 
A) podem acarretar sérios problemas econômicos e 

sociais, pois substituem produtos derivados do 
petróleo, o qual é abundante no Brasil. 

B) sua implantação não gera empregos, e 
oferecerem os mesmos riscos que o uso de 
combustíveis fósseis.  

C) são produzidos por uma tecnologia que acarreta 
problemas sociais, sobretudo decorrente do fato 
de a matéria-prima ser abundante e não ser 
utilizada como alimento. 

D) são combustíveis que devem passar por uma 
avaliação criteriosa quanto ao uso, pois um 
enfrenta o problema da falta de espaço para 
plantio da matéria-prima e o outro impede a 
geração de novas fontes de emprego.  

E) são matrizes energéticas com menor carga de 
poluição para o ambiente e podem propiciar a 
geração de novos empregos. 

 
 

23. A teoria evolutiva, tal como reconhecida hoje, começou 
a ser estabelecida por Charles Darwin, em 1859, no 
livro “A origem das espécies”. Desde então, várias 
evidências sustentam esta teoria. É uma evidência 
para a teoria evolutiva atual o que está representado 
na figura: 

A)  

 
Desenvolvimento de  
um indivíduo 

 

B)  

Estruturas análogas 

Asa de inseto 

Asa de ave  

C)  

 Resistência bacteriana 

 

D)  

 
Sucessão ecológica 

 

E)  

 Evolução humana 

 
 



24. As teias alimentares representam o fluxo de nutrientes 
e energia em um ecossistema, conectando seres vivos 
de diferentes níveis tróficos.  

 
Figura adaptada de: 

https://www.biologycorner.com/worksheets/food_web_identify.html 
 Na teia alimentar acima: 

A) a raposa e o sapo são consumidores terciários. 
B) o pássaro e a borboleta estão no mesmo nível 

trófico. 
C) o sapo e a lagarta possuem uma relação de 

comensalismo. 
D) a águia e a cobra possuem uma relação de 

canibalismo.  
E) o esquilo e o pássaro estão em diferentes níveis 

tróficos.  

25. Um cilindro de oxigênio hospitalar foi transportado 
entre dois hospitais distantes entre si. No início da 
viagem, durante a madrugada, a temperatura ambiente 
era de 15,0 oC. Ao chegar ao hospital de destino, a 
temperatura era de 27,0 oC. Considere que, no início e 
no final da viagem, o cilindro com oxigênio estava em 
equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Sejam 
p0 e pf as pressões do oxigênio no cilindro nos 
momentos de saída e chegada, respectivamente. 
Pode-se afirmar que a razão p0/pf é igual a:  

A) 288/300 
B) 27,0/15,0 
C) 1,00 
D) 300/288 
E) 15,0/27,0 

 
 
 
 
 
 

26. Um feixe de luz laser, com direção de propagação, 
velocidade, comprimento de onda e frequência 
conhecidos, se propaga no ar na forma de um raio de 
luz. Observa-se que, quando esse raio de luz entra na 
água, a sua direção de propagação muda. Assinale a 
seguir o nome que se dá a esse fenômeno ótico, e que 
propriedade do raio luminoso NÃO se altera quando 
ele entra na água. 

A) Refração e frequência 
B) Difração e comprimento de onda 
C) Refração e comprimento de onda 
D) Difração e frequência 
E) Reflexão e comprimento de onda 

27. No Brasil, se estuda a implantação de termelétricas à 
base de resíduos domésticos, buscando equacionar 
ambos os problemas de geração energética e do 
tratamento ambientalmente correto dos resíduos 
gerados pela população. No processo de incineração 
dos resíduos ocorre a emissão de gases na atmosfera, 
como: oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e óxidos de nitrogênio, além de resíduos 
sólidos poluentes. Para a separação das 
micropartículas presentes nos gases liberados na 
atmosfera proveniente das termelétricas à base de 
resíduos, o método mais apropriado é a: 

A) Centrifugação. 
B) Destilação. 
C) Decantação. 
D) Filtração. 
E) Flotação. 

28. Uma dona de casa resolveu realizar a limpeza da 
geladeira de sua casa. Após o degelo, ela observou 
um odor forte e desagradável de peixe, que se deve às 
aminas presentes na carne do peixe (bases 
orgânicas). Dentre os compostos descritos abaixo, 
quais deles podem ser utilizados para auxiliar na 
limpeza e retirada do odor da geladeira? 

A) Água ou sabão.  
B) Suco de limão ou água. 
C) Suco de limão ou vinagre.  
D) Álcool ou leite.  
E) Sabão ou carbonato de sódio. 

29. Dois casais alegam serem os pais de três crianças. 
Para resolver o caso, um juiz solicitou um exame de 
DNA nos casais e nas crianças, e o resultado está 
ilustrado abaixo:  

 
 A análise desse exame segue o princípio de herança 

mendeliana, e se baseia na similaridade de trechos de 
DNA (bandas escuras na imagem) entre os envolvidos. 
A partir da interpretação do resultado do teste, é 
correto afirmar que o casal: 
A) “A” pode ser progenitor da criança 1, e o casal “B” 

das crianças 2 e 3.  
B) “A” pode ser progenitor da criança 2, e o casal “B” 

das crianças 1 e 3. 
C) “A” pode ser progenitor da criança 3, e o casal “B” 

das crianças 1 e 3. 
D) “A” pode ser progenitor da criança 3, e o casal “B” 

da criança 2. 
E) “A” pode ser progenitor da criança 1, e o casal “B” 

da criança 2. 

https://www.biologycorner.com/worksheets/food_web_identify.html


30. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a 
partir do colesterol, com função de solubilizar a 
gordura ingerida pelo organismo, de forma a facilitar 
sua digestão e absorção. Para a sua síntese, o 
mecanismo envolve uma série de etapas, em que, 
partindo do ácido cólico, representado na figura 
abaixo, ocorre a formação dos ácidos glicocólico e 
taurocólico. As funções orgânicas presentes no ácido 
cólico são: 

 Dados: Nas estruturas, os carbonos estão 
posicionados nos vértices das figuras geométricas que 
representam as ligações C-C. Não representadas, as 
ligações C-H complementam o número de 4 ligações 
de cada carbono. 

 
A) amina e aldeído. 
B) álcool e amida.  
C) álcool e cetona 
D) álcool e ácido carboxílico. 
E) aldeído e amina. 

31. O peróxido de hidrogênio é comumente aplicado como 
agente oxidante, clareador e antisséptico, e 
apresentado em soluções aquosas diluídas (3-6% em 
peso), para uso do consumidor, e em concentrações 
mais altas, para uso industrial. Na presença de 
soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato 
de potássio, esse óxido decompõe-se, conforme a 
equação a seguir: 

x H2O2(aq) + y KMnO4(aq) + z H2SO4(aq)  → 
k O2(g) + l MnSO4(aq) + m K2SO4(aq) + n H2O(l) 

 Após o correto balanceamento da equação da reação 
acima, quais são os valores de x, y e z, 
respectivamente? 
A) 5, 2, 3 
B) 5, 3, 8 
C) 2, 3, 1 
D) 5, 2, 8 
E) 3, 2, 4 

 
 
 

32. O Brasil vive, em 2022, um momento de flexibilização 
da utilização de máscaras protetoras e a possibilidade 
de aglomeração de pessoas em eventos, apesar de a 
COVID-19 ainda estar presente no país. Ao mesmo 
tempo, o número de casos de dengue na população 
aumentou 113,7%, nos primeiros meses do ano, 
possivelmente porque esses vírus:  

A) multiplicam em água limpa, em meses mais 
chuvosos, contaminando as larvas do mosquito 
transmissor.   

B) são transmitidos por mosquitos machos da 

espécie Aedes aegypti, mais resistentes ao 
“fumacê”.    

C) se disseminam de acordo com a proliferação de 
mosquitos transmissores, nos meses mais 
quentes do ano.  

D) se transmitem entre hospedeiros humanos 
doentes e sadios, através do contato com 
secreções  

E) ficam incubados em mosquitos fêmeas por 
longos períodos de tempo antes de espalharem-
se na natureza. 

33. Segundo a teoria celular, para serem considerados 
seres vivos, todos os organismos devem ser formados 
por, no mínimo, uma célula. Abaixo, são ilustradas 
células de organismos pertencentes a cada um dos  
cinco reinos.  

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

5)  

 
 
 Tais organismos possuem estruturas celulares 

características, sendo que:   
A) 1 e 5 pertencem a organismos móveis, 

procariontes e fermentadores. 
B) 2 e 4 pertencem a organismos fotossintetizantes 

com parede celular e núcleo organizado.      
C) 2 e 3 pertencem a organismos eucariontes e 

heterotróficos. 
D) 1 e 4 pertencem a organismos autotróficos, cuja 

síntese energética é realizada no interior de 
mitocôndrias.  

E) 3 e 5 pertencem a organismos unicelulares, sem 
núcleo organizado e síntese proteica realizada 
por ribossomos.  



34. Um pássaro voa em linha horizontal reta, com 
velocidade constante de módulo 10 m/s, a uma altura 
de 20 m do solo. O pássaro segura uma pequena 
pedra de massa 0,10 kg entre suas garras. Num dado 
instante, ele solta a pedra, que cai, quica no solo 
algumas vezes e, finalmente, para. Considere a 
aceleração da gravidade g = 10 m/s2. Determine a 
energia da pedra que foi dissipada, desde o instante 
em que o pássaro a solta até o momento em que ela 
para no solo.   

A) 10 J 
B) 15 J 
C) 18 J 
D) 20 J 
E) 25 J 

 
 
 
 

35. Em 2021, foi descrita uma nova espécie de sagui no 
Brasil (Mico schneideri), confirmada por estudos 
genéticos e restrita ao estado do Mato Grosso, que foi 
batizada em homenagem ao professor Horácio 
Schneider, um grande expoente da pesquisa sobre 
macacos. O sagui-de-Schneider é um macaco que 
apresenta pelos prateados no dorso, com tons 
alaranjados na região ventral.  

Fonte: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-
gente/noticia/2021/08/04/conheca-a-nova-especie-de-primata-

descrita-no-brasil.ghtml 
 

 Sobre este assunto, conclui-se que: 
A) a espécie humana compartilha com o sagui-de-

Schneider a mesma classificação taxonômica aos 
níveis de Reino, Filo, Classe e Ordem. 

B) de acordo com o conceito biológico de espécie, o 
sagui-de-Schneider está geograficamente isolado 
de outras espécies de saguis brasileiros. 

C) as nominações de Mico schneideri ou Mico 
Schneideri para esta espécie, seguem regras de 
nomenclatura científica válidas na atualidade. 

D) o termo “sagui-de-Schneider” segue a regra de 
nomenclatura binomial estabelecida por Lineu no 
século XVIII, para a denominação das espécies. 

E) a observação de macacos com pelos prateados 
no dorso e tons alaranjados na região ventral, em 
outros estados brasileiros, confirma 
taxonomicamente a disseminação do sagui-de-
Schneider. 

36. Nos seres humanos, os tecidos conjuntivos 
apresentam diferentes tipos celulares que se 
encontram separados, entre si, por matriz extracelular. 
Tais tecidos, geralmente, apresentam vasos 
sanguíneos para sua oxigenação e nutrição. Contudo, 
alguns dos mesmos são avasculares e possuem matriz 
extracelular, rica em colágeno e proteoglicanos, 
produzida por condroblastos. Tais características são 
típicas do tecido conjuntivo:  

A) esquelético. 
B) ósseo. 
C) adiposo. 
D) hematopoiético. 
E) cartilaginoso.  

37. A reanimação cardiopulmonar (RCP) representa um 
conjunto de manobras, realizadas para garantir a 
oxigenação dos órgãos internos, quando a circulação 
sanguínea foi interrompida. A ausência de oxigênio e 
acúmulo de gás carbônico, no sangue, pode provocar 
a cianose, sintoma em que o indivíduo apresenta cor 
da pele azulada, embaixo das unhas ou mucosas. Tal 
sintoma também pode ser percebido quando uma 
pessoa: 

A) mergulha ao mar.  
B) escala montanha de altitude elevada. 
C) toma banho com água muito quente.  
D) viaja de avião. 
E) realiza atividade física.  

38. Quatro pequenas cargas elétricas, no vácuo, são 
fixadas no plano horizontal, de acordo com a 
configuração da figura a seguir. Os valores e os sinais 
das cargas estão indicados na figura. Qual deve ser a 
razão L/D entre as distâncias L e D mostradas na 
figura, para que a força elétrica resultante na carga 
+3Q seja nula? Dado: sen(45º) = cos(45º) = 1/21/2. 

 

45º  

+3Q +Q 

+Q 
2Q 

45º  

L 

L 

D 

   
A) 21/8 
B) 21/4 
C) 2 
D) 1/21/4 
E) 1/21/8 

 
 

39. Em fevereiro de 2022, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de uma 
medicação inovadora, o Kymriah, para o tratamento de 
alguns tipos de câncer hematológicos. No tratamento, 
as células T do paciente, são coletadas e alteradas 
geneticamente para atacar as células cancerígenas. 
Uma formulação farmacêutica contendo a suspensão 
de células é, então, inoculada no paciente. 

Fonte:  https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/ 
saude/2022/02/anvisa-aprova-novo-tratamento-de-cancer-

entenda.html  
 O procedimento biotecnológico utilizado neste 

tratamento é a: 
A) terapia gênica. 
B) vacina de DNA. 
C) clonagem terapêutica. 
D) terapia com células tronco. 
E) genotipagem. 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/


40. As verminoses são doenças associadas à má higiene, 
que causam dores abdominais, náuseas, diarreia, 
perda de peso, dentre outros sintomas, e acometem 
indivíduos de todas as classes sociais.  

1)  

 
 

2)  

 
 

3)  

 
 Considerando a lombriga (A), o ancilostoma (B) e a 

filária (C), são observadas características em comum, 
tais como: 
A) corpo achatado. 
B) sistema digestório incompleto. 
C) sexos separados.  
D) alojamento no intestino.  
E) hermafroditas. 

41. Em uma brincadeira, três crianças (Ana, Bia e Caio) 
tentam empurrar uma bola com forças horizontais de 
módulos FA = 10 N, FB = 10 N e FC = 10 N, 
respectivamente. A bola possui massa de 0,50 kg e as 
direções das forças são mostradas no plano horizontal 
xy da figura a seguir. Sabe-se que sen() = 0,60 e 
cos() = 0,80. A aceleração da bola, na direção 
horizontal, tem módulo igual a: 

 

FA FB 

FC 

       y 

x 
)                           ( 

 
A) zero 
B) 2,0 m/s2 
C) 4,0 m/s2. 
D) 12 m/s2 
E) 14 m/s2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. O aspartame é um adoçante dietético que apresenta 
potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar 
comum, permitindo o seu uso em pequenas 
quantidades. O índice diário aceitável desse adoçante 
é de 40 mg/kg de massa corpórea. Com isso, a 
quantidade máxima recomendada de aspartame, em 
mol, que uma pessoa de 60 kg de massa corporal 
pode ingerir por dia é, aproximadamente: 

 Dada a massa molar do aspartame = 294 g.mol-1. 
A) 4,1 × 10-3 
B) 8,2 × 10-3  
C) 16,4 × 10-2  
D) 2,6 x 10-2  
E) 1,6 x 10-2 
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43. A tabela abaixo mostra as médias das medidas da 
massa do cerebelo e da massa corporal, para algumas 
espécies animais. O cerebelo de um gato tem a massa 
média de 5,3 g e sua massa corporal média é de 3,5 
kg.  

Espécie Massa média do 
cerebelo em 

gramas 

Massa corporal 
média em 
gramas 

Rato 0,09 58 
Pombo 0,4 500 
Esquilo 1,5 350 
Coelho 1,9 1.800 
Cachorro 6,0 3.500 

 Para qual das espécies citadas, a razão entre a massa 
do cerebelo e a massa corporal é mais próxima da 
razão correspondente do gato? 
A) Cachorro 
B) Coelho 
C) Esquilo 
D) Pombo 
E) Rato 

 
 
 
 
 

44. Um paciente recebe uma droga quimioterápica. 
Durante o período de um dia, 40% da droga recebida é 
expelida e 25% do que resta é metabolizado. Que 
porcentagem da droga recebida realmente permanece 
no organismo do paciente?  

A) 44% 
B) 45% 
C) 46% 
D) 47% 
E) 48% 

 
 
 
 
 



45. A bactéria Staphylococcus pode ser modelada por 
uma esfera. Admita que durante seu ciclo de vida seu 
raio aumenta de 5%. De qual percentual aumenta a 
área da superfície da bactéria?  

A) 10,25% 
B) 10,20% 
C) 10,15% 
D) 10,10% 
E) 10,05% 

 
 
 

46. Uma droga é administrada por via intravenosa. Admita 
que a quantidade inicial da droga no sangue de um 
indivíduo é Q0 e que a quantidade passados t minutos) 
é Q(t). A quantidade da droga que é eliminada por 
minuto é K; por exemplo, K = 0,02 por minuto, significa 
que 2% da droga são eliminados a cada minuto. A 
eliminação da droga no sangue será devido ao 
metabolismo, secreção e absorção. A quantidade de 
droga no sangue, passados t minutos, é dada por:  

Q(t) = Q0e-Kt 
 Sabendo que Q(1) = 70 mg e Q(2) = 60 mg, determine 

o tempo t, em minutos, necessário para que a 
quantidade inicial da droga se reduza à metade. 
Dados: use as aproximações 

ln 2 ≈ 0,69 e ln (6/7) ≈ -0,15. 
A) 4,3 minutos 
B) 4,4 minutos 
C) 4,5 minutos 
D) 4,6 minutos 
E) 4,7 minutos 

 
 
 
 
 
 

47. Sessenta e quatro por cento dos membros de uma 
cooperativa de enfermeiros são mulheres e o restante 
é formado por homens. Os membros da cooperativa 
são especializados em UTI ou emergência, mas não 
em ambas. É conhecido que, dos membros da 
cooperativa: 

 - Três quartos dos homens são especialistas em 
emergência;   

 - Dois quintos dos especialistas em emergência são 
mulheres. 

 Se um membro da cooperativa é escolhido 
aleatoriamente, qual a probabilidade de ser uma 
mulher especialista em UTI? 
A) 19/50 
B) 21/50 
C) 23/50 
D) 1/2 
E) 27/50 

 
 
 
 
 
 
 

48. Recentemente, pedi a quatro membros da minha 
classe para desenharem gráficos de barras de alguns 
dados que coletamos. Cada aluno produziu um gráfico 
de barras, mas cada um deles desenhou exatamente 
duas barras com a altura errada em seu gráfico. Nas 
alternativas a seguir estão os gráficos produzidos 
pelos alunos e o gráfico correto. Qual gráfico 
representa corretamente os dados coletados? (Todos 
os gráficos estão produzidos na mesma escala.) 

A) B) 
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49. Júnior preparou uma garrafa com 800 ml de refresco 
de laranja, que ele fez de acordo com as instruções 
que figuram na lata de concentrado de laranja. As 
instruções afirmam que ele deve adicionar 4 partes de 
água a 1 parte de concentrado. Acidentalmente, Júnior 
derrama parte do refresco, ficando somente com 600 
ml na garrafa. Em seguida, ele preenche a parte 
derramada com concentrado. Neste momento, qual a 
porcentagem do concentrado na garrafa? Indique o 
valor inteiro mais próximo do valor obtido. 

A) 36% 
B) 37% 
C) 38% 
D) 39% 
E) 40% 

 



50. Em certa farmácia, quando o preço de um analgésico 
popular é de R$ 18,00 a caixa, são vendidas 100 
caixas por semana. Em uma consulta com os clientes 
da farmácia revelou-se que, a cada diminuição de RS 
0,50 no preço da caixa, o número de caixas vendidas 
por semana aumenta de 5. Admitindo estas 
informações, assinale a alternativa incorreta. 

A) O gráfico do valor arrecadado semanalmente 
com a venda do analgésico em termos do 
número de variações de R$ 0,50 no preço da 
caixa é dado por 
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5 10 15 20 25 30 35  
B) O valor máximo semanal que a farmácia pode 

arrecadar com a venda do analgésico é de R$ 
1.960,00. 

C) O gráfico do valor arrecadado semanalmente 
com a venda do analgésico em termos do preço 
do analgésico é dado por  
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D) O preço da caixa de analgésico para o qual a 
farmácia arrecada o maior valor semanal possível 
é de R$ 13,50. 

E) Se a farmácia vende semanalmente 140 caixas 
do analgésico, então o valor arrecadado com a 
venda é o máximo possível.  


