
•	 Este	Caderno	de	Questões	contém: 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha com 5 alternativas. 
Caso contrário, solicite outro caderno ao fiscal da sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
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INSTRUÇÕES

Nome Bloco Sala Lugar

VOCÊ	DEVE:
• Conferir os seus dados pessoais impressos na Folha Óptica de Questões Objetivas. Caso necessário, solicite a 

correção ao fiscal de sala.
• Responder as questões objetivas de múltipla escolha, com caneta esferográfica na cor preta, na Folha Óptica de 

Questões Objetivas. 
   - Em cada questão, há apenas uma alternativa correta. Não serão computadas questões não assinaladas, 
      questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
      - Os prejuízos advindos de marcações incorretas serão de inteira responsabilidade do candidato.

O	preenchimento	da	Folha	Óptica	de	Questões	Objetivas	de	forma	diversa	daquela	indicada,	ou	com	a	
utilização	de	outro	meio	que	não	a	caneta	esferográfica	preta,	acarretará	na	desclassificação	do	candidato.

ATENÇÃO:
• Manter sobre a carteira:
      - Documento de identificação original e oficial, com a foto para cima, junto à etiqueta fixada na carteira;
      - Lápis e caneta preta.
• Manter no chão, dentro do envelope plástico designado para este fim, celular e outros aparelhos eletrônicos 

desligados. Durante o exame, bolsas, sacolas e demais materiais devem permanecer no chão, sem serem 
utilizados. 

• Não será permitido: qualquer tipo de consulta ou comunicação entre os candidatos, uso de boné, orelhas cobertas, 
uso de óculos de sol, porte de arma, relógio, calculadora, telefone celular, similar ou quaisquer outros materiais 
que a UNICESUMAR julgar inconvenientes para a realização da prova. 

NÃO	UTILIZE	O	CELULAR	EM	HIPÓTESE	ALGUMA.

• A duração da prova é de 2 (duas) horas, e o tempo mínimo de permanência é de 1 (uma) hora a partir do horário 
inicial.

• Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal, que irá recolher o Caderno de Prova e a 
Folha Óptica de Questões Objetivas, devidamente preenchidas e assinadas. 

Boa	Prova!
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B IOLOG IA

1. João	 possui	 tipo	 sanguíneo	 B	 e	 teve	
com	 Maria,	 que	 possui	 sangue	 A,	 um	
filho	 chamado	 José	 de	 sangue	O.	 Eles	
pretendem	 ter	 outro	 filho	 e	 desejam	
saber	a	probabilidade	dessa	criança	vir	
a	 ser	 do	 sexo	 masculino	 e	 ter	 sangue	
AB?

(A) 0%
(B) 12,5%
(C) 25%
(D) 50% 
(E) 75%
  
2. Recentemente,	 os	 incêndios	 florestais	

na	Amazônia	 vêm	 sendo	 destaque	 nos	
noticiários	 ao	 direcionar	 os	 olhares	
mundiais	para	o	Brasil	e	suas	questões	
ambientais.	 No	 entanto	 outro	 bioma	
muito	 marcante	 do	 nosso	 território	
possui	adaptações	ao	fogo	e	a	existência	
de	incêndios	naturais	periódicos.	Essas	
características	se	referem	a	qual	região	
fitogeográfica	do	Brasil?

(A) Pantanal.
(B) Mata Atlântica.
(C) Mata das Araucárias.
(D)  Caatinga.
(E) Cerrado.
 

F Í S I CA

3. Considere	 uma	 partícula	 de	 massa	
m	 e	 carga	 elétrica	 de	 módulo	 q	 	 em	
movimento	 	 em	 uma	 região	 que	
possui	 um	 campo	 magnético	 uniforme	
B.	 Considere,	 ainda,	 que	 o	 ângulo	
formado	entre	a	velocidade	e	as	 linhas	
de	 campo	magnético	 é	 90º	 e	 que	 esse	
evento	 ocorre	 no	 vácuo.	 Determine	 a																																	
expressão	 que	 mostra	 o	 intervalo	 de	
tempo	em	que	os	vetores	velocidade	se	
tornam	perpendiculares	entre	si.

(A)  πm/2qB.
(B)  πm/4qB.
(C)  2πm/qB.
(D)  πm/qB.
(E)  4πm/qB.
 

4. Um	barco	 navega	 em	 um	 rio	 de	 águas	
calmas	 com	 velocidade	 de	 módulo	
VB	 .	 Quando	 navega	 rio	 abaixo,	 sua	
velocidade	 em	 relação	 às	 margens	
tem	 o	 triplo	 do	 valor	 da	 velocidade	 de	
quando	navega	rio	acima.	Qual	deve	ser	
o	 ângulo	 entre	 a	 velocidade	 do	 barco	
VB	 e	 a	 velocidade	 da	 correnteza,	 para	
que	 esse	 barco	 atravesse	 esse	 rio	 de	
uma	margem	à	outra,	 de	 tal	 forma	que	
o	segmento	de	reta	imaginário	que	liga	
o	ponto	de	partida	ao	ponto	de	chegada	
seja	perpendicular	à	margem?	
(Obs.:	 despreze	 as	 dimensões	 do	
barco,	toda	forma	de	atrito	e	considere	
constantes	 as	 velocidades	 do	 barco	 e	
da	correnteza)

(A)  30º.
(B)  45º. 
(C)  60º. 
(D)  90º.
(E)  180º.

GEOGRAF I A

5. A	 geografia	 física	 compreende																										
aspectos	como	área,	clima,	hidrografia,	
relevo,	vegetação,	entre	outros.	O	Brasil,	
em	 função	 da	 sua	 grande	 extensão	 no	
sentido	 norte-sul,	 apresenta	 áreas	 em	
duas	zonas	climáticas,	detendo,	assim,	
um	 mostruário	 bastante	 diversificado	
das	principais	paisagens	ecológicas	do	
planeta.	Considerando	o	tema,	assinale	
a	alternativa	correta.		

(A) A vegetação influencia diretamente nas 
características climáticas do agreste 
brasileiro, região que apresenta elevada 
umidade do ar por causa das chuvas 
intensas bem distribuídas ao longo do ano. 

(B) O clima equatorial que predomina na região 
da Floresta Amazônica é consequência 
de diversos fatores, mas o principal 
deles, reconhecidamente, é a localização 
geográfica.

(C) O clima da região Norte do Brasil afeta a 
composição vegetal e a biodiversidade, 
uma vez que as altas temperaturas limitam 
a proliferação e a diversificação das 
espécies de plantas.
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(D) A bacia do rio São Francisco é a maior bacia 
hidrográfica do mundo, já que o rio nasce na 
Cordilheira dos Andes e atravessa a região 
norte do Brasil na sua maior extensão.

(E) Na região Sul brasileira, o clima 
predominante é o tropical úmido e frio, que 
tem como característica marcante o fato 
de ter verões quentes e úmidos e invernos 
secos e frios.

6. A	 organização	 das	 atividades	
econômicas	 e	 financeiras,	 nos	 espaços	
mundiais,	 é	 conduzida	 e	 fomentada	
por	 instituições	 supranacionais,	 como	
o	 FMI,	 Banco	 Mundial,	 OMC,	 dentre	
outras.	Considerando	 a	 atuação	dessas	
instituições	 nas	 relações	 econômicas	
e	 financeiras	 internacionais,	 assinale	 a	
alternativa	correta.

(A) A OPEP é uma organização financeira  
criada para promover empréstimos e 
cooperações econômicas, a fim de controlar 
grandes crises e problemas econômicos de 
todos os tipos. Conta, atualmente, com 187 
países-membros. 

(B) O FMI é um cartel internacional formado 
por países que exportam uma grande 
quantidade de petróleo, ou seja, é uma 
associação utilizada para negociar o preço 
desse produto, elevando os valores em 
tempos de instabilidade política, sobretudo 
quando ocorre no Oriente Médio. 

(C) O Banco Mundial é	 uma instituição 
internacional que fomenta o crescimento 
econômico e comercial do continente 
africano. Foi criado durante a Guerra Fria, 
sendo, na época, a principal frente de 
combate à linha de organização dos países 
soviéticos socialistas. 

(D) A  OMC  é  uma  entidade criada para                                                                                             
promover a liberalização do comércio, 
facilitando as trocas comerciais 
internacionais, além de ser a instância 
máxima de avaliação e julgamento de 
conflitos e processos envolvendo as 
relações comerciais entre os países.

(E) O BIRD é uma organização com atuação 
internacional composta pelos países da 
América Latina cujo principal objetivo é 
encontrar soluções viáveis para combater os 
problemas sociais em escala internacional 
com garantias aos direitos humanos.

H I S TÓR IA

7. Entre	 os	 reinados	 de	 D.	 Pedro	 I	 e																																																																																																	
D.	 Pedro	 II,	 há	 um	 dos	momentos	mais	
dinâmicos	da	história	do	Brasil,	que	é	a	
fase	das	regências.	Assinale	a	alternativa	
que	 apresenta	 corretamente	 um	 fato	
histórico	 ocorrido	 durante	 o	 Período	
Regencial	(1831-1840).						

(A) Cabanagem: revolta popular que, com o 
apoio das elites de Belém, lutou contra 
o governo central para conquistar a 
independência do estado do Pará.      

(B) Lei do Ventre Livre: dispositivo legal de 
tendência abolicionista que declarava livre 
os filhos de escravos nascidos em território 
brasileiro.    

(C) Guerra dos Emboabas: rivalidades entre 
bandeirantes paulistas e nordestinos que 
resultaram em confrontos armados em torno 
da disputa por áreas de mineração.    

(D) Guerra do Paraguai: conflitos bélicos entre 
Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai 
motivados por interesses políticos e 
econômicos dos envolvidos.    

(E) Lei Euzébio de Queiroz: visava à proibição 
da chegada de navios carregados com 
escravos africanos em portos brasileiros.   

8. Dentre	as	medidas	políticas	adotadas	no	
governo	de	Getúlio	Vargas,	entre	1930	e	
1945,	consta	o	Código	Eleitoral	de	1932.	
Assinale	a	alternativa	correta	sobre	essa	
legislação.	

(A) Substituiu o sistema de governo 
de presidencialismo pelo 
parlamentarismo.  

(B) Autorizou o voto dos analfabetos e o 
sufrágio facultativo aos eleitores com 16 
anos.  

(C) Estendeu o direito de voto às mulheres e 
estabeleceu o voto secreto.   

(D) Aboliu o voto censitário, mas o manteve 
restrito aos homens maiores de 21 anos.   

(E) Extinguiu os partidos políticos existentes 
até aquele momento e estabeleceu o 
bipartidarismo.
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L ÍNGUA	PORTUGUESA	
E 	L ITERATURA

Texto	para	as	questões	9	a	11.

Crianças	e	jovens	lideram	protesto	em	Nova	
York	diante	da	emergência	climática	

Em	um	dia	considerado	histórico,	milhares	
de	 pessoas	 se	 reuniram	 antes	 do	 início	 do	
encontro	 anual	 da	 Organização	 das	 Nações	
Unidas	(ONU)

Texto	por	Bruna	Scorsatto,	da	Agencia	
Nheengatu

A	extensão	da	mobilização	diz	muito	sobre	
esse	novo	levante	pelo	clima:	o	aquecimento	
global	 é	 um	 problema	 que	 diz	 respeito	 a	
todas	as	pessoas,	sem	exceção	—	e	são	os	
mais	 jovens	 aqueles	 que	 sentirão	 as	 piores	
consequências	 dos	 efeitos	 do	 impacto	
humano	no	planeta.

Foi	com	essa	sensação	de	indignação	que	a	
sueca	Greta	Thunberg,	de	16	anos,	inaugurou	
o	movimento	 (Sextas	 pelo	 Futuro).	Uma	 vez	
por	semana,	ela	falta	às	aulas	em	sua	escola,	
em	Estocolmo,	para	sentar	em	uma	praça	em	
frente	ao	Parlamento	da	Suécia.	

Suas	 palavras	 de	 ordem	 para	 pressionar	
os	 políticos	 a	 tomarem	 medidas	 concretas	
diante	 da	 emergência	 climática	 inspiraram	
outros	jovens,	que	se	somaram	à	causa.	Cada	
vez	mais	politizados	e	apesar	da	pouca	idade,	
eles	 têm	 demandas	 claras:	 um	 futuro	 com	
condições	dignas	para	viver.	

Em	 seu	 discurso	 para	 os	 manifestantes,	
Greta	Thunberg	reforçou	que	essa	luta	tem	de	
ser	compartilhada	por	todos.	O	jeito	de	falar	
da	jovem	é	calmo,	mas	a	mensagem	inflamou	
a	 multidão.	 “Na	 segunda-feira,	 políticos	
vão	 se	 reunir	 e	 os	 olhos	 do	mundo	 estarão	
voltados	 para	 eles.	 Eles	 terão	 a	 chance	
de	 provar	 que	 estão	 nos	 escutando.	 Nós	
exigimos	 um	 futuro	 com	 segurança.	 Juntos	
e	unidos,	nós	somos	impossíveis	de	sermos	
parados.	Essa	é	a	cara	do	poder.	Nós	vamos	
fazer	os	líderes	do	mundo	agir”,	discursou.	E	

encerrou	sua	fala	com	uma	aviso.	“Se	você	se	
sente	ameaçado	por	nós,	tenho	más	notícias:	
esse	é	só	o	começo.	A	mudança	está	vindo,	
quer	você	queira	ou	não”.	
Adaptado de: <https://revistagalileu.globo.com/galileu-e-o-clima/noti-
cia/2019/09/criancas-e-jovens-lideram-protesto-em-nova-york-diante-
da-emergencia-climatica.html>. Acesso em: 23 set. 2019.

9. Assinale	a	alternativa	em	que	a	 função	
do	 trecho	 em	 destaque,	 no	 seguinte	
excerto,	 esteja	 correta:	 “[…]	 ela	 falta	
às	aulas	em	sua	escola,	em	Estocolmo,	
para	sentar	em	uma	praça	em	frente	ao	
Parlamento	da	Suécia.”.

(A) Lugar.
(B) Finalidade.
(C) Causa.
(D) Tempo.
(E) Consequência.
 
10. Assinale	 a	 alternativa	 que	 substitui	

corretamente	 os	 termos	 em	 destaque	
por	um	pronome,	no	trecho	“Nós	vamos	
fazer	os	líderes	do	mundo	agir”.

(A) Nós vamos fazê-los agir.
(B) Nós vamos fazer eles agir.
(C) Nós vamos fazer-nos agir.
(D) Nós vamos fazer-lhes agir.
(E) Nós vamos fazer os agir.

11. Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	
vocábulos	 que	 substituam	
adequadamente	 as	 palavras	 em	
destaque	 no	 trecho	 “O	 jeito	 de	 falar	
da	 jovem	 é	 calmo,	 mas	 a	 mensagem	
inflamou	a	multidão.”,	 tornando-o	mais	
formal.

(A) maneira – queimou. 
(B) ar – provocou.
(C) prática – deprimiu.
(D) jeitinho – abrandou.
(E) modo – estimulou.
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Excertos	de	textos	para	as	questões	12	a	14.

I)		 “Coitados,	dir-se-ia	não	escutam	nem	o	
canto	 do	 ar	 nem	 os	 segredos	 do	 feno,	
como	 também	 parecem	 não	 enxergar	
o	 que	 é	 visível	 e	 comum	 a	 cada	 um	de	
nós,	no	espaço	[...]”	(Um	boi	vê	homens.	
Carlos	Drummond	de	Andrade.	In:	Claro	
Enigma,	2012,	p.20).

II)		 “—	 O	 homem	 é	 um	 bicho	 esmochado,	
que	não	devia	haver.	Nem	convém	espiar	
muito	 para	 o	 homem.	 É	 o	 único	 vulto	
que	faz	ficar	zonzo,	de	se	olhar	muito.	É	
comprido	demais,	para	cima,	e	não	cabe	
todo	 de	 uma	 vez,	 dentro	 dos	 olhos	 da	
gente.”	 (Conversa	 de	 Bois.	 Guimarães	
Rosa.	In:	Sagarana,	2015,	p.	272).

12. Compare	 os	 excertos	 I	 e	 II	 e	 assinale	 a	
alternativa	correta.

(A) As duas obras se opõem, pois uma 
valoriza o boi e a outra o trata com um ser 
insignificante.

(B) As duas obras revelam o modo como o 
homem considera o boi: um animal que se 
presta para servir ao homem.

(C) As obras dialogam, revelando a perspectiva 
do homem sobre o boi, e a do boi sobre o 
homem, respectivamente.

(D) As duas obras revelam o modo como o 
boi considera os homens: com piedade e 
desprezo.

(E) Apesar de terem um elemento comum no 
título, o boi, não há relação alguma entre os 
trechos das obras. 

13. O	excerto	II,	ao	afirmar	que	“Nem	convém	
espiar	 muito	 para	 o	 homem.”,	 permite	
que	se	compreenda	a	seguinte	 temática	
presente	na	obra:

(A) a fantasia infantil, presente quando 
Tiãozinho começa a dialogar com os bois.

(B) a capacidade da reflexão dos animais, ao 
superar a humana.

(C) o bom exemplo de comportamento humano.
(D) a fraqueza da natureza diante do poder 

humano.
(E) a incapacidade observadora dos animais, 

por não compreenderem o conceito de 
traição, entre Soronho e a mãe de Tiãozinho.

14. Assinale	 a	 alternativa	 correta	 referente	
à	 Função	 de	 Linguagem	 presente	 no	
excerto	I.

(A) Apelativa, pois os bois buscam sensibilizar 
o homem.

(B) Referencial, visto que os bois descrevem as 
incapacidades humanas.

(C) Emotiva, pois são revelados os sentimentos 
que os homens despertam nos bois. 

(D) Fática, pois, ao invocarem “Coitados”, os 
bois buscam se comunicar com os homens.

(E) Metalinguística, porque os bois estão 
refletindo sobre os próprios bois.

 

L Í NGUA	 I NGLESA

Texto	para	as	questões	15	e	16.

How	To	Prevent	A	Cold	Before	It	Starts
Because sneezing and coughing are not how 

you want to spend your day.

BY	ESTHER CRAIN	AND	ELIZABETH BACHARACH

Sorry	to	be	the	bearer	of	bad	news	buuuut….
the	 typical	 adult	 averages	 two	 to	 three	colds	
a	 year,	 according	 to	 the	 Centers	 for	 Disease	
Control	 (CDC).	 And	 whether	 you’ve	 already	
topped	 that	 number	 or	 you’ve	 somehow	
stayed	congestion-free	this	season	(teach	me	
your	 ways!),	 you’d	 probably	 try	 pretty	 much	
anything	 that	 promises	 to	 stop	 a	 cold	 in	 its	
tracks.	But	 is	 it	 really	possible	to	get	rid	of	a	
cold	 super	 quickly,	 like	 overnight?	Or	 within	
24	hours?	Or	even	within	a	few	days?	Haaalp!
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The	 short	 answer:	 You	 can’t	 do	 anything	
fancy	to	get	rid	of	a	cold	once	symptoms	have	
hit.

Once	 a	 cold	 virus	 enters	 your	 system,	
nothing	 will	 truly	 prevent	 it	 from	 running	
its	 course.	 So-called	 cold	 fighters	 such	 as	
vitamin	 C	 and	 herbs	 like	 garlic	 just	 aren’t	
supported	 by	 science,	 says	 Holly	 Phillips,	
MD,	a	women’s	health	specialist	in	New	York	
City.

For	example,	vitamin	C	is	obviously	healthy	
and	 a	 known	 immune	 system	 protector,	 but	
if	 you’re	 waiting	 to	 take	 a	 supp	 until	 you	
actually	 feel	 sick,	 it’s	 too	 late	 to	 help	 out	
with	that	particular	illness.	“For	vitamin	C	to	
be	most	 effective,	 you	 have	 to	 take	 it	 every	
day,”	 Kathleen	 Dass,	 MD,	 an	 allergist	 and	
immunologist,	previously	told	WH.

Giving	yourself	a	vitamin	boost,	preferably	
through	 foods,	 works	 better	 when	 you’re	
doing	 it	 ‘round	 the	 clock	 as	 a	 preventive	
method	 (more	 on	 that	 in	 a	 sec).	 One	 note:	
There	is	some	evidence	that	suggests	taking	
zinc	at	the	very	start	of	a	cold	(like	within	the	
first	 couple	 of	 days	 of	 noticing	 symptoms)	
may	trim	the	length,	but	the	research	isn’t	yet	
conclusive.	

[…]
Ding,	ding	ding—focusing	on	prevention	is	

a	smart	way	to	approach	cold	and	flu	season.	
If	you	can	keep	your	immune	system	strong,	
you’ll	be	more	 likely	 to	fight	off	a	cold	virus	
invasion,	says	Dr.	Phillips.	Here’s	how.

1.	Score	quality	sleep.
2.	Load	up	on	plant	food.
3.	Don’t	touch	your	eyes,	mouth,	or	nose.
4.	Stress	less.
5.	Stay	hydrated.
6.	Wash.	Your.	Hands.
7.	Stay	armed	with	wipes	and	sanitizer.
8.	Get	the	flu	shot.
[…]

Source: <https://www.womenshealthmag.com/health/
a19900267/how-to-prevent-a-cold/>. Access: 25.set.2019.

15. Consider	 the	 excerpt:	 “You	 can’t	 do	
anything	 fancy	 to	 get	 rid	 of	 a	 cold	
once	 symptoms	 have	 hit.”	 Mark	 the	
CORRECT	option	considering	the	words	
and	expressions	used	in	the	sentence.	

(A)  The expression “to get rid of something” 
means that something is going to run its 
course no matter what.

(B) The word “anything” is used as a noun 
meaning worthless and can be replaced by 
the word nothing.

(C) The word “fancy” is used as an adjective 
meaning complex or special.

(D) The verb “to hit” means to push something 
forcefully until it breaks.

(E) The word “cold” is an adjective which 
means having a low temperature.

 
16. The	 article	 talks	 about	 how	 to	 prevent	

a	cold	before	it	starts.	Mark	the	answer	
which	 DOES	 NOT	 present	 a	 type	 of	
prevention	mentioned	in	the	text.

(A) Getting a good night sleep and trying not to 
get so stressed out are ways of preventing 
a cold.

(B) Getting the flu shot is a smart thing to do 
before cold season starts.

(C) Drinking lots of water and always washing 
your hands help to go through cold season.

(D) Taking vitamin C pills after you get the cold 
is going to make it go away quickly.

(E) Touching your eyes, mouth or nose must be 
avoided.
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MATEMÁT I CA

17. Um	tanque	está	inicialmente	preenchido	
com	5%	de	sua	capacidade	total.	Quando	
uma	 torneira	é	aberta,	começa	a	enchê-
lo	a	20	litros	por	minuto.	Sabendo	que	a	
capacidade	total	desse	tanque	é	de	5000	
litros,	em	quanto	tempo,	após	a	abertura	
da	torneira,	o	tanque	atingirá	90%	de	sua	
capacidade	total?

(A) 175,6 minutos.
(B) 196,4 minutos.
(C) 212,5 minutos.
(D) 225,0 minutos.
(E) 232, 8 minutos. 
 
18. Para	 uma	 prova	 de	 matemática,	 foram	

recebidas	 800	 inscrições	 de	 alunos,	
então	 os	 organizadores	 pensaram	 em	
colocar	grupos	iguais	de	x	alunos	em	um	
determinado	 número	 de	 salas	 de	 aula.	
Chegando	o	dia	da	prova,	os	alunos	se	
encaminhavam	 para	 a	 sala	 de	 aula	 e,	
quando	 se	 completava	 o	 número	 x	 de	
alunos,	os	próximos	se	direcionavam	até	
a	outra	sala	e	assim	por	diante.	No	final,	
os	 organizadores	 perceberam	 que	 200	
alunos	 não	 compareceram	 e	 que,	 entre	
as	salas	que	seriam	utilizadas,	5	ficaram	
vazias.	 Sendo	 assim,	 cada	 sala	 de	 aula	
tinha	um	grupo	de	quantos	alunos?

(A) 20
(B) 25
(C) 30
(D) 40
(E) 45

19. A	 chácara	 de	 João	 tem	 a	 forma	 de	
um	 losango.	 Em	 sua	 última	 medição,	
constatou-se	 que	 a	 diagonal	 maior	 da	
chácara	tinha	40	metros	de	comprimento	
e	 a	 diagonal	 menor	 30	 metros	 de	
comprimento.	 Sabendo	 disso,	 João	
comprou	 arame	 suficiente	 para	 cercar	
sua	 chácara	 com	 2	 voltas.	 Quantos	
metros	de	arame	João	comprou?	

(A) 200 metros.
(B) 150 metros. 
(C) 100 metros.
(D) 75 metros.
(E) 50 metros.

20. Maria	 faz	 um	 curso	 em	 que	 a	 média	
bimestral	 deve	 ser	 igual	 ou	 superior	 a	
6,0.	Sabendo	que	ela	obteve	nota	4,0	na	
primeira	prova,	nota	8,5	em	um	seminário	
e	nota	5,0	em	uma	pesquisa,	qual	deverá	
ser	 a	 nota	 da	 segunda	 prova	 de	 Maria	
para	 que	 ela	 alcance	 a	 média	 exigida	
pelo	curso?	
(Obs.:	 todas	 as	 avaliações	 possuem	 o	
mesmo	peso	e	valem	de	0	a	10,0)

(A) 5,5
(B) 6,0
(C) 6,5
(D) 7,0
(E) 7,5

21. Para	 fazer	 um	 passeio,	 um	 professor	
deverá	dividir	 três	turmas	de	alunos	em	
grupos,	de	modo	que	cada	grupo	 tenha	
a	 mesma	 quantidade	 de	 alunos	 e	 cada	
turma	esteja	 igualmente	distribuída	nos	
grupos.	Sabendo	que	as	turmas	possuem	
35,	21	e	42	alunos,	então	quantos	alunos	
de	cada	 turma,	 respectivamente,	haverá	
por	grupo?	

(A) 5, 6 e 4.
(B) 5, 3 e 6.
(C) 3, 7 e 10.
(D) 6, 4 e 3.
(E) 6, 5. e 7.
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QU ÍM I CA

22. O	 seguinte	 gráfico	 demonstra	 um	
processo	termoquímico.	De	acordo	com	
esse	 processo,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

(A) A reação é endotérmica e a variação de 
entalpia (∆H) é igual a +50 kcal.

(B) A reação é exotérmica, pois o sistema 
ganha calor e a vizinhança perde a mesma 
quantidade recebida pelo sistema.

(C) A reação é exotérmica e a variação de 
entalpia (∆H) é igual a -110 kcal.

(D) A entalpia final é menor que sua entalpia 
inicial. Logo, sua variação de entalpia (∆H) 
é maior que zero.

(E) O processo é espontâneo, pois a variação 
de entalpia (∆H) é negativa.

 

23. Dentre	 os	 pares	 de	 substâncias	
presentes	 nas	 seguintes	 alternativas,	
qual	 constitui	 um	 sistema	 tampão	 em	
meio	aquoso	(solução-tampão)?

(A) Na2CO3 e NaHCO3.
(B) HCl e H3PO4.
(C) NaOH e NaCl.
(D) HCl e KBr.
(E) NH3 e NaOH.

SOC IOLOG IA

24. A	 respeito	 do	 conceito	 sociológico	
de	 indústria	 cultural	 e	 da	 Escola	 de	
Frankfurt,	assinale	a	alternativa	correta.	

(A) A indústria cultural faz uso de diversos 
produtos culturais, como filmes, músicas 
e novelas, padronizados com o objetivo de 
manter a ordem capitalista.  

(B) As notícias dos jornais não estão submissas 
à indústria cultural, pois os meios de 
comunicação de massa são comprometidos 
com a neutralidade, independentemente 
do tipo de reportagem. 

(C) Segundo Theodor Adorno e Max 
Horkheimer, a indústria cultural é 
extremamente importante para informar os 
consumidores sobre os melhores produtos 
do mercado, diminuindo a alienação e o 
controle social.  

(D) O divertimento e o entrerimento na            
indústria cultural são desvinculados dos 
objetivos do capitalismo contemporâneo. 

(E) Os meios de comunicação de massa, 
de acordo com o conceito proposto 
pela Escola de Frankfurt, ajudam os 
indivíduos a desenvolverem um olhar 
crítico sobre a sociedade, demonstrando 
como as estruturas sociais influenciam o 
comportamento deles.

 
25. O	 mundo	 do	 trabalho	 e	 suas	

transformações	 se	 constituem	 como	
um	 importante	 campo	 de	 estudo	 para	
a	 investigação	 sociológica.	 Assinale	 a	
alternativa	correta	sobre	o	tema	relações	
de	trabalho.	

(A) Segundo os sociólogos Karl Marx e Max 
Weber, a posição que o indivíduo ocupa 
dentro do processo produtivo também 
define a sua classe, sendo os burgueses 
os proprietários dos meios de produção e 
os proletários aqueles que vendem a sua 
força de trabalho.  

(B) Em seus estudos, Émile Durkheim afirma 
que os valores culturais puritanos e 
calvinistas desempenharam um papel 
fundamental para o desenvolvimento do 
capitalismo.   



VESTIBULAR   2020/1 9

(C) O sistema de produção just in time adotado 
pelo fordismo, na segunda metade do 
século XX, permitiu que as empresas 
comprassem as matérias-primas antes 
da venda. Esse modelo de produção sob 
demanda contribuiu para uma melhora na 
organização do trabalho e um aumento da 
produtividade das empresas.  

(D) A robotização e a tecnologia não impactaram 
nas relações de trabalho, pois, mesmo com 
o incremento tecnológico, diversas nações 
industrializadas permanecem com sua 
população plenamente empregada. 

(E) Henry Ford, proprietário da Ford Motor 
Company, foi fundamental para transformar 
o cenário industrial no início do século XX. 
Sua produção de veículos padronizados, 
em larga escala, diminuiu os custos da 
produção e permitiu a produção em massa.





R A S C U N H O
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