
LISTA DE QUESTÕES

1.  O aumento do número de casos humanos de febre 
amarela silvestre tem sido acompanhado por outra 
triste estatística: a mortandade de macacos, vítimas 
de violência e envenenamentos. Além de ser crime 
ambiental, matar esses animais prejudica – e muito 
– o controle da doença. O desaparecimento desses 
mamíferos provoca um desequilíbrio ambiental e leva 
os mosquitos transmissores do gênero Haemagogus
e Sabethes, que habitam o alto das árvores e têm 
preferência por picar macacos, a voar mais baixo e 
procurar uma fonte alternativa de alimentação. “Com 
isso, pessoas que adentram as matas para atividades 
de trabalho e lazer fi cam mais sujeitas a picadas”, 
explica o veterinário e entomologista Ricardo 
Lourenço, chefe do Laboratório de Mosquitos 
Transmissores de Hematozoários do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Fonte: https://portal.fi ocruz.br/noticia/macacos-sao-sentinelas-no-
enfrentamento-da-febre-amarela, acesso em 13 set. 19.

A doença que apresenta comportamento semelhante 
de transmissão citada no texto é a 

a) dengue
b) toxoplasmose
c) leishmaniose
d) leptospirose
e) raiva

2.  
TEXTO 1

“O 31 de março de 1964 estava inserido no ambiente 
da Guerra Fria, que se refl etia pelo mundo e penetrava 
no País. As famílias no Brasil estavam alarmadas 
e colocaram-se em marcha. Diante de um cenário 
de graves convulsões, foi interrompida a escalada 
em direção ao totalitarismo. As Forças Armadas, 
atendendo ao clamor da ampla maioria da população 
e da imprensa brasileira, assumiram o papel de 
estabilização daquele processo”. 

Ordem do Dia assinada pelo ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, e pelos comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sancionando 
a retomada das comemorações pela Revolução de 
1964 – 30 de Março de 2019.

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/1964-
golpe-ou-revolucao Acesso em 17 de setembro de 2019.

TEXTO 2
"[...] no início de 1964, o presidente [João Goulart] ainda 
era bastante popular. ‘Jango não era comunista, era 
um político vinculado a ideais trabalhistas, e não tinha 
nenhuma intencionalidade de realizar a ‘revolução’ 

no Brasil’, afi rma a professora Caroline Silveira Bauer. 
‘Contava com grande aprovação da opinião pública, de 
acordo com pesquisas de opinião realizadas à época 
[...]. Um levantamento do Ibope realizado entre 9 e 26 
de março de 1964, e só publicado em 1989, indicava 
que 50% dos eleitores pretendia votar novamente em 
Jango, caso ele conseguisse concorrer."

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/1964-
golpe-ou-revolucao Acesso em 17 de setembro de 2019.

Os excertos acima oferecem interpretações sobre o 
mesmo evento, a saber, o impedimento do mandato 
do presidente João Goulart e a ascensão dos 
presidentes militares em 1964. A análise comparativa 
das informações apresentadas

a) confi rma a impossibilidade de alcançar objetividade 
na análise dos fatos, já que a interpretação se defi ne 
por passionalidades ideológicas.

b) demonstra que a atualização das investigações 
históricas no período democrático legitimam a 
percepção revolucionária dos militares.

c) revelam como o presente explica as batalhas 
narrativas sobre o discurso historiográfi co referentes 
a situações do passado.

d) invalida a tese do “golpe militar” ao minimizar o 
protagonismo dos europeus em detrimento das 
ações civis que defi niram a interrupção do mandato.

e) aponta para a relativização das posições divergentes 
do período quanto à determinação conjuntural 
externa que permitiu o evento analisado.

3.  Ao mudar de um meio para outro, uma onda sofre, 
além da possível refração, uma refl exão. Em alguns 
casos, a refl exão que ocorre em um fi lme fi no de 
material transparente (como o vidro, por exemplo) 
é indesejada, e existe um método para eliminá-la 
parcialmente: esse método consiste em ajustar a 
espessura do fi lme, para que pelo menos uma cor 
de luz não esteja presente na radiação refl etida. 
Isso acontece porque existe uma interação entre as 
ondas refl etidas nas duas faces do fi lme.

A interação entre as ondas que permite o fenôme-
no descrito é a (o)

a) ressonância.

b) difração.

c) polarização.

d) interferência.

e) batimento.
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4.  A equação a seguir  mostra um modelo 
trigonométrico que, por meio da função seno, 
ajuda a prever a magnitude de terremotos em uma 
certa região do Japão. 

M(t) = A + B · sen (mt)
Nessa equação, M indica a magnitude do terremoto, e t 
indica o ano de ocorrência, sendo t = 1 correspondente 
ao ano 2001, e assim sucessivamente. Sabe-se que o 
terremoto de maior magnitude registrado nos últimos 
anos ocorreu em 2005, com magnitude M = 9 e que o 
terremoto de menor magnitude registrado nos últimos 
anos ocorreu em 2012, com magnitude M = 3. A função 
M(t) criada pelo modelo trigonométrico foi

a) M(t) = 6 + 3 · sen 

b) M(t) = 6 + 3 · sen 

c) M(t) = 9 + 3 · sen 

d) M(t) = 9 + 3 · sen 

e) M(t) = 9 + 6 · sen 

5.  
[...] a política desse período, [...] não se fazia para se 
alcançarem grandes objetivos ideológicos. Chegar ao 
poder signifi cava obter prestígio e benefícios para si 
próprio e sua gente. Nas eleições, não se esperava que 
o candidato cumprisse bandeiras programáticas, mas 
as promessas feitas a seus partidários. Conservadores 
e Liberais utilizavam-se dos mesmos recursos para 
lograr vitórias eleitorais, concedendo favores aos 
amigos e empregando a violência com relação aos 
indecisos e aos adversários. [...]

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP. 2013, p.156 . 

As práticas eleitorais e as pretensões políticas no II 
Reinado relatadas no texto permitem estabelecer 
relações espaço-temporais com 

a) o liberalismo político de influência iluminista 
defendido pelos inconfi dentes mineiros ao defender 
processos eleitorais e o republicanismo.  

b) a continuidade do arcaísmo elitista do privatismo 
político colonial e a perpetuação do clientelismo nas 
eleições da Primeira República.

c) a ampla representatividade dos habitantes do 
Império brasileiro por meio de suas representações 
políticas no Legislativo. 

d) a política conciliadora entre o Partido Conservador 
e o Partido Liberal inauguradas com o Golpe da 
Maioridade e estendido até a abolição da escravatura.

e) o autoritarismo do Primeiro Reinado que se 
institucionalizou por meio da formalização do Poder 
Moderador na política centralizadora do Ato Adicional 
de 1834.

6.  Sabemos que ondas são perturbações que se 
deslocam no espaço transportando, exclusivamente, 
energia de um ponto a outro, sem realizar 
transporte de matéria. Existem ondas de natureza 
mecânica, eletromagnética e gravitacional. Quanto 
à sua propagação, podemos classifi car três tipos de 
ondas: ondas unidimensionais, bidimensionais e 
tridimensionais. Quanto à direção de perturbação, 
são dividas em ondas transversais e longitudinais. 
Em um recipiente retangular de água tem dois 
anteparos levemente separados que o dividem em 
duas partes. Uma garota começa a bater seu dedo 
no ponto A, com uma certa frequência, produzindo 
frentes de onda circulares como mostrado na fi gura 
a seguir:

Ela percebe que nenhuma oscilação consegue alcan-
çar o ponto B. Considerando que o recipiente tem 
profundidade constante em todos os seus pontos e 
que a fi gura acima está em escala, para que a onda 
produzida pela garota alcance o ponto B, ela deve:

a) Aumentar o intervalo entre duas batidas.

b) Bater o dedo na água com uma frequência maior.

c) Bater o dedo em um ponto mais próximo aos 
anteparos.

d) Deslizar o dedo para frente e para trás, ao invés de 
batê-lo, com a mesma frequência.

e) Colocar mais água no recipiente para aumentar a 
profundidade em todos os pontos.

7.  A quantidade de energia recebida do sol pode 
ser armazenada por um painel solar. A inclinação 
dos raios solares tem uma alta influência na 
energia recebida, portanto a posição dos painéis 
é de extrema importância. A partir de um estudo 
detalhado em um painel solar, desenvolveu-se um 
modelo matemático aproximado de uma função 
que relaciona a quantidade de energia recebida (E) 
com o ângulo de inclinação dos raios solares (θ). A 
função obtida é dada a seguir:

E(θ) = A – B · cos (θ)
Sabendo que as constantes A e B são positivas, 
que a maior energia recebida é E = 80 e que a me-
nor energia recebida é E = 20, os valores de A e B 
são respectivamente:
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a) 20 e 60

b) 30 e 50

c) 40 e 40

d) 50 e 30

e) 60 e 20

8.  As reações químicas responsáveis pela visão 
humana envolvem dois isômeros da molécula de 
retinal, que são aldeídos insaturados que possuem 
ramificações metil nos carbonos 3,7. Quando a 
luz incide sobre a rodopsina, que é uma proteína 
conjugada existente nos bastonetes da retina dos 
mamíferos, transforma o cis-11-retinal em trans-
11-retinal. É essa transformação de um isômero 
geométrico em outro que marca o início do processo 
visual, isto é, que age como o elo entre a incidência 
da luz e a série de reações químicas que geram o 
impulso nervoso que dá origem à visão. A estrutura 
correspondente ao isômero geométrico formado 
após a incidência de luz sobre a rodopsina é

A) 

B)

C) 

D) 

E) 

9.  
— "Vosmecê é que não me conhece. Damázio, dos 
Siqueiras... Estou vindo da Serra..."

Sobressalto. Damázio, quem dele não ouvira? O feroz de 
estórias de léguas, com dezenas de carregadas mortes, 
homem perigosíssimo. Constando também, se verdade, 
que de para uns anos ele se serenara — evitava o de 
evitar. Fie-se, porém, quem, em tais tréguas de pantera? 
Ali, antenasal, de mim a palmo! Continuava:

[...] Com arranco, calou-se. Como arrependido de ter 
começado assim, de evidente. Contra que aí estava 
com o fígado em más margens; pensava, pensava. 
Cabismeditando. Do que, se resolveu. Levantou as feições. 
Se é que se riu: aquela crueldade de dentes. Encarar, não 
me encarava, só se fi to à meia esguelha. Latejava-lhe um 
orgulho indeciso. Redigiu seu monologar.

[...]— "Vosmecê agora me faça a boa obra de querer 
me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado... faz-
megerado... falmisgeraldo... familhas-gerado...?

Fragmento extraído do livro Primeiras Estórias, Editora Nova 
Fronteira - Rio de Janeiro, 1988, pág. 13.

A partir da leitura do trecho anterior, é correto afi rmar 
que em termos temáticos,

a) o uso de uma linguagem dicotômica, em termos 
sociais, impede a percepção das esferas do letrado 
e do iletrado.

b) a preocupação com a retratação do exterior, o físico, 
é abrandada a fi m de dar lugar ao mundo psicológico 
do personagem.

c) o uso de períodos curtos, bem como de uma 
sintaxe sinuosa se dá pelo caráter árido da 
linguagem do sertão.

d) a utilização de neologismos traz ao texto certa 
erudição que contrasta com a literatura vinculada 
a temas populares.

e) a mudança de comportamento de Damásio frente ao 
seu interlocutor se apresenta de maneira a revelar a 
riqueza cultural exaltada pela sociedade brasileira.
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10.  Estima-se que no Brasil o número de trabalhadores 
potencialmente expostos a poeiras contendo sílica 
seja de aproximadamente 6 milhões, confi gurando 
um potencial problema de saúde pública, em 
especial no campo da saúde do trabalhador. Tais 
pessoas podem desenvolver pneumoconioses que 
são doenças pulmonares associadas à exposição de 
substâncias em forma de poeiras. No Brasil, a silicose 
é a principal pneumoconiose e está associada à 
ocorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica 
causada pela fi brose pulmonar de caráter irreversível 
e que se constitui a principal causa de invalidez entre 
as doenças respiratórias ocupacionais. A doença 
é responsável pela diminuição da elasticidade 
pulmonar, prejudicando o processo de trocas 
gasosas. A evolução é habitualmente fulminante, 
com tosse, dispneia rapidamente progressiva, 
insuficiência respiratória e morte precoce (a 
sobrevida é de cerca de 10 anos).

Um trabalhador que tenha desenvolvido silicose 
poderá apresentar: 

a) Aumento da capacidade de hematose. 

b) Maior disposição para execução de trabalhos 
aeróbicos. 

c) Aumento da atividade cardíaca. 

d) Diminuição da fadiga muscular. 

e) Menor esforço muscular para respirar.

11.  
Trenzinho do Caipira

(Para ser cantada com a música da Bachianas nº 2, Tocata de Villa-
Lobos)

[...]
lá vai o trem com o menino
lá vai a vida a rodar
lá vai ciranda e destino
cidade e noite a girar
lá vai o trem sem destino
pro dia novo encontrar
correndo vai pela terra
                   vai pela serra
                   vai pelo mar
         cantando pela serra do luar
         correndo entre as estrelas a voar
                                               no ar
         piuí piuí piuí
                                               no ar
[...]

Ferreira Gullar In: Poema sujo. Letra da Bachianas nº 2 – Tocata – 
de Heitor Villa-Lobos.

Na letra da canção “Trenzinho do caipira”, escrita pelo 
poeta Ferreira Gullar, há vários recursos expressivos 
para ambientar a paisagem do trem. A partir da 
maneira como os versos foram construídos, percebe-
se o seguinte recurso:

a) o poeta traz da oralidade as expressões “lá vai” 
e “pro”, fazendo com que a poesia absorva as 
incorreções da fala brasileira.

b) o texto explicita as diferenças socioculturais 
brasileiras no modo de manejar a língua, trabalhando 
a formalidade discursiva por meio de metaforizações 
bem construídas.

c) a recorrência de sons semelhantes, como o “erra” 
de “terra”, serra”; o “ar” de “rodar”, girar” “encontrar”, 
“mar”, luar”, “voar” e “ar” ressaltam certa precariedade 
da linguagem popular.

d) a linguagem sugere, no poema, o movimento cíclico 
das rodas da locomotiva, pois o movimento circular 
faz girar a vida, a ciranda, o destino, a cidade e a 
noite.

e) a utilização de recursos técnicos oriundos da poesia 
típica do fi nal do século, como o enjambent ou 
cavalgamento e a anáfora.    

12.  

Lutero pregava que a verdade estava de tal forma evidente 
que qualquer cristão poderia ter acesso a ela, sem a 
necessidade de [...] intermediário. Essa desnecessidade 
de mediação resultou na doutrina do sacerdócio 
universal dos crentes. [...] que cada pessoa podia gozar 
comunhão com Deus, pela fé, sem intervenção dos 
sacerdotes da Igreja. Podia confessar seus pecados a 
Deus e dele receber perdão. Para sua salvação, o homem 
não necessitava dos ritos dos sacerdotes e, portanto, não 
lhes devia obediência nem temor.

FONTANA, Júlio. Reforma e Contra-Reforma revisitados: o debate 
epistemológico ocorridosubliminarmente no início do período 
moderno. In: Revista Eletrônica Correlatio nº 15 - Junho de 2009. 
P.150. Dinponível em https://www.metodista.br/revistas. Acesso 
em 22.nov.2018

A pregação luterana revela aspectos do pensamento 
moderno sobre o homem e o conhecimento e teve 
consequência decisiva na religiosidade moderna. No 
texto, essa inter-relação é estabelecida pela

a) vinculação entre predestinação absoluta e a recusa 
ao salvacionismo católico pelas boas obras.

b) crítica à opulência dos ritos e a simplifi cação dos 
cultos católicos após a Contrarreforma.

c) oposição entre o individualismo e o monopólio 
interpretativo das Escrituras pelo clero romano.

d) postura antropocêntrica da Reforma que atribuiu a 
salvação apenas à vontade humana.

e) associação entre livre-arbítrio e condenação ao 
perdão pelas indulgências concedidas pelo Papa.
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13.  

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=Lpf2_ec0krI. Acesso 
16/09/2019

A imagem retrata a formação de um tipo de 
precipitação nas encostas de áreas serranas, tendo 
uma de suas consequências a (o)

a) formação dos ventos de Foehn.

b) precipitação na área de sotavento.

c) homogeneidade pluviométrica nas duas vertentes.

d) deslocamento da massa de ar umida em uma vertente.

e) redução pluviométria em ambas as vertentes.

14.  

“Trecho do Rodoanel é interditado após caminhão 
tombar e derramar ácido na via

Um caminhão-tanque que transportava ácido 
clorídrico tombou no trecho sul do Rodoanel Mário 
Covas, na altura de São Bernardo do Campo, no ABC 
Paulista, nesta quinta-feira (21/02/2019). Tanto a pista 
local – onde aconteceu o acidente – como a expressa 
foram totalmente bloqueadas enquanto os técnicos 
avaliam os danos causados pelo tombamento.

Pelo menos 26 mil litros de ácido clorídrico vazaram 
na pista e se misturaram com a água da chuva que 
estava na via. No Twitter, o Corpo de Bombeiros 
alertou que o produto é corrosivo e perigoso e, por 
isso, a pista expressa também foi interditada.”

Fonte: Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/
brasil/2019-02-21/caminhao-tomba-carregando-acido-cloridrico.html

Supondo que o ácido em questão possui um 
concentração 0,2 mol/L a massa de hidróxido de cálcio, 
com 90% de pureza, necessária para neutralização 
total do ácido derramado na pista é igual a

(Dados: H (1 g/mol); Cl(35,5 g/mol); Ca (40 g/mol); O 
(16 g/mol); C (12 g/mol)

a) 148,2 Kg

b) 384,8 Kg

c) 153,9 Kg

d) 192,4 Kg

e) 240,5 Kg
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INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto defi nitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá número 
de linhas copiadas desconsiderado por efeito de correção.
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas, a redação que:

4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada texto insufi ciente.
4.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo
4.3 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
TEXTO I

Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa a qual revela que muitos brasileiros estão 
acima do peso. Segundo o estudo, 42,7% da população estavam acima do peso no ano de 2006. Em 2011, 
esse número passou para 48,5% e em 2015 já são mais de 55% dos brasileiros. O levantamento é da Vigitel
(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), e os dados foram 
coletados em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. 

http://www.endocrino.org.br/numeros-da-obesidade-no-brasil/

TEXTO II
Se o excesso de peso continuar atingindo os brasileiros no ritmo atual, nos próximos anos a obesidade poderá 
alcançar dois terços da população. O estudo divulgado, segundo fontes do IBGE, avaliou o estado nutricional 
de crianças, adolescentes e adultos. De acordo com a pesquisa que analisou dados de 188 mil pessoas, a 
obesidade e o excesso de peso são encontrados em todos os grupos de renda e em todas as regiões do Brasil, 
em crianças a partir de 5 anos. 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/08/em-10-anos-obesidade-pode-atingir-23-dos-brasileiros-diz-temporao.html) 

TEXTO III

 http://chargesdodenny.blogspot.com.br/2012/04/brasil-obeso.html

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 
o tema “A obesidade no Brasil como epidemia do século XXI”, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista.
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