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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Zolpidem:         os         preocupantes         efeitos         colaterais         do
remédio         que         virou         moda         entre         os         jovens

"Ideia         de         encontro:         tomar         zolpidem         juntos         para         ver         quem
alucina         mais         e         apaga         primeiro".

"Na         noite         passada,         tomei         zolpidem         e         picotei         meu         cabelo
todinho."

"Tomei         quatro         comprimidos         de         zolpidem         agora         e         me         deu
vontade         de         comprar         uma         lhama."

Relatos         como         esses,         publicados         no         Twitter,         mostram
como         um         remédio         desenvolvido         para         tratar         a         insônia
tornou-se         um         fenômeno         cultural,         especialmente         entre         os
mais         jovens.

Lançado         no         início         dos         anos         1990,         o         zolpidem         é         um
fármaco         da         classe         dos         hipnóticos         (para         indução         do         sono)
que         deve         ser         usado         por         um         curto         período         -         no         máximo,
quatro         semanas         -         por         quem         tem         dificuldades         para         dormir
ou         manter         o         sono         por         um         tempo         adequado.

De         acordo         com         médicos         ouvidos         pela         BBC         News         Brasil,
seu         uso         tem         se         popularizado         além         da         conta         -         o         que         abre
alas         para         efeitos         colaterais         preocupantes         e         quadros         de
dependência.

A         Agência         Nacional         de         Vigilância         Sanitária         (Anvisa)
calcula         que,         entre         2011         e         2018,         a         venda         do         fármaco
cresceu         560%         no         país.

Apenas         em         2020,         foram         comercializadas         8,73         milhões         de
caixas         desse         medicamento         nas         farmácias         brasileiras.

O         zolpidem         atua         num         receptor         dos         neurônios         e         altera         um
químico         cerebral         chamado         ácido         gama-aminobutírico.

"Isso,         por         sua         vez,         promove         uma         cascata         de         eventos         que
nos         seda         e         nos         faz         dormir",         explica         a         médica         Sandra
Doria,         do         Instituto         do         Sono,         em         São         Paulo.

"É         como         se         nosso         cérebro         tivesse         um         interruptor         e         o
zolpidem         apertasse         o         off         para         desligá-lo",         compara.

Quando         dormimos         naturalmente,         esse         processo
acontece         devagar:         aos         poucos,         o         cérebro         relaxa         e         se
desconecta         da         realidade,         até         entrarmos         no         estado         de
sono.

O         zolpidem         faz         isso         de         uma         maneira         rápida         e         abrupta,         o
que         é         temporariamente         bem-vindo         para         pessoas         que         não
conseguem         dormir         de         jeito         nenhum.

Mas         o         uso         desses         comprimidos         tem         uma         indicação         bem
clara         e         precisa.

"Ele         pode         ser         útil         para         situações         em         que         a         pessoa         passa
por         um         evento         muito         estressante,         como         a         morte         de         um
familiar         ou         a         perda         de         emprego,         e         não         consegue         dormir
por         causa         disso",         exemplifica         Doria.

Nesses         casos,         o         tratamento         acontece         por         um         curto
período,         chegando,         no         máximo,         a         quatro         semanas.

Se,         depois         desse         período,         o         descanso         noturno         continua

a         ser         insuficiente,         os         médicos         costumam         utilizar         de
outras         abordagens,         envolvendo         medicações         diferentes,
mudanças         de         hábitos         e         terapias         psicológicas.

BBC         News         Brasil:         Disponível         em:         Agência         Tribuna         União

(tribunauniao.com.br).         Adaptado.

BBC         News         Brasil:         Disponível         em:         Agência         Tribuna         União

(tribunauniao.com.br).         Adaptado.

Questão 01
A         tipologia         textual         configura-se         por         estabelecer         a
estrutura         dos         textos,         seu         objetivo         e         finalidade.         Os         tipos
textuais         são         responsáveis         pela         forma         como         um         texto         se
apresenta,         sendo         os         mais         conhecidos:         narrativo,
descritivo,         dissertativo,         expositivo         e         injuntivo.

Assinale         a         opção         que         contenha         o         gênero         textual
predominantemente         narrativo.

(A) Leis.

(B) Contos.

(C) Manuais.

(D) Verbetes.

(E) Cardápios.

NÚMERO

P341Q64738

CONT.         PROG.

Tipos         e         gêneros         textuais

TEXTO

A         tipologia         textual         configura-se         por         estabelecer         a
estrutura         dos         textos,         seu         objetivo         e         finalidade.         Os         tipos
textuais         são         responsáveis         pela         forma         como         um         texto         se
apresenta,         sendo         os         mais         conhecidos:         narrativo,
descritivo,         dissertativo,         expositivo         e         injuntivo.

COMANDO

Assinale         a         opção         que         contenha         o         gênero         textual
predominantemente         narrativo.

A

contos

CERTO

Narrativo

De         forma         resumida,         podemos         dizer         que         o         texto         narrativo
é         aquele         que         conta         uma         história         por         meio         de         uma
sequência         de         relatos,         fatos,         ações         e         descrições         que
podem         ser         reais         ou         ficcionais,         como         no         caso         do         exemplo
citado         acima.         A         estrutura         do         texto         narrativo         leva         em
conta         alguns         elementos         importantes,         que         abordaremos
detalhadamente         ao         longo         deste         artigo:         espaço,         tempo,
personagem,         enredo         e         narrador.

Pode-se         dizer,         então,         que         o         tipo         textual         é         a         forma         como
um         texto         é         escrito,         e         suas         características         dependem         do
uso         de         determinados         traços         linguísticos         prevalecentes.
Tipagem         e         gênero         textual         são         conceitos         interligados,         por
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isso         é         necessário         entender         também         como         são         divididos
os         gêneros         textuais.

B

cardápios

ERRADO

Descritivo

C

verbetes

ERRADO

Expositivo

D

manuais

ERRADO

Injuntivo

E

leis

ERRADO

Prescritivo

poos-ee-genros-eetuaishtmm
sil.com.br/escola/portugues/tipos-e-generos-textuais.html

Questão 02
As         palavras         dentro         de         um         contexto         podem         assumir         vários
sentidos.         Elas         podem         aparecer         em         seu         sentido         real,         ou
em         sentidos         figurados.

Na         frase         'O         zolpidem         atua         num         receptor         dos         neurônios         e
altera         um         químico         cerebral         chamado         ácido
gama-aminobutírico',         tem-se         o         sentido:

(A) Apelativo.

(B) Subjetivo.

(C) Denotativo.

(D) Metafórico.

(E) Conotativo.

NÚMEROP341Q64732

CONT.         PROG.semântica

TEXTOAs         palavras         dentro         de         um         contexto         podem
assumir         vários         sentidos.         Elas         podem         aparecer         em         seu
sentido         real,         ou         em         sentidos         figurados.

COMANDONa         frase         'O         zolpidem         atua         num         receptor         dos
neurônios         e         altera         um         químico         cerebral         chamado         ácido
gama-aminobutírico',         tem-se         o         sentido

Adenotativo

CERTODenotação         consiste         em         sentido         literal         ou         real         de
uma         expressão.         O         sentido         denotativo         não         deixa         brechas
para         outros         entendimentos         além         daquele         que         está
apresentando.         É         uma         forma         de         linguagem         mais         objetiva

e         que         tem         maior         precisão.

Uma         maneira         de         lembrar-se         do         conceito         é         associar         que
denotação         começa         com         a         letra         "D"         de         dicionário.
Basicamente,         o         sentido         denotativo         consiste         no         emprego
de         palavras         e         expressões         em         seu         sentido         real.         O         emissor
tem         a         intenção         de         transmitir         a         mensagem         com         clareza
para         o         receptor,         não         deixando         margem         para         outra
interpretação.

Gêneros         textuais         que         utilizam         o         sentido         denotativo

Como         o         sentido         denotativo         não         deixa         margem         para
outras         interpretações,         é         utilizado         em         alguns         gêneros
textuais         que         dependem         da         clareza         para         alcançar         seus
objetivos.         Podemos         citar         como         gêneros         que         utilizam         esse
sentido         em         produção         textual         notícias         e         reportagens,
bulas         de         medicamentos,         textos         científicos,         manuais         de
instruções,         entre         outros.

Bconotativo

ERRADOA         conotação         caracteriza-se         pelo         uso         do         sentido
figurado,         metafórico         ou         subjetivo         da         linguagem         em         uma
mensagem.         Quando         a         conotação         é         utilizada         proporciona
interpretações         abstratas         e         abre         a         possibilidade         de
associar         as         palavras         a         outros         significados,         além         daquele
do         dicionário.         A         conotação         tem         como         base         o         uso         de
figuras         e         vícios         de         linguagem         para         passar         uma
mensagem.

Gêneros         textuais         que         utilizam         o         sentido         conotativo

Dentre         os         gêneros         textuais         que         utilizam         o         sentido
conotativo         estão         textos         publicitários,         histórias         em
quadrinhos,         charges         e         tirinhas,         além         de         textos         literários
como         crônicas,         poemas         e         novelas.

Csubjetivo

ERRADOSubjetivo         é         tudo         aquilo         que         é         próprio         do         sujeito
ou         a         ele         relativo.         É         o         que         pertence         ao         domínio         de         sua
consciência.         É         algo         que         está         baseado         na         sua
interpretação         individual,         mas         pode         não         ser         válido         para
todos.

Entre         os         sinônimos         de         subjetivo         estão:         intrínseco,
tendencioso,         individual,         peculiar,         pertinente.         Entre         os
antônimos         de         subjetivo         estão:         real,         palpável,         realista,
impessoal,         neutro,         independente.

Dapelativo

ERRADOApelativo         corresponde         à         função         de         linguagem
denominada         também         de         conativa.         Também         chamada         de
apelativa,         a         função         conativa         é         caracterizada         por         uma
linguagem         persuasiva         que         tem         o         intuito         de         convencer         o
leitor.         Por         isso,         o         grande         foco         é         no         receptor         da
mensagem.

Essa         função         é         muito         utilizada         nas         propagandas,
publicidades         e         discursos         políticos,         de         modo         a         influenciar
o         receptor         por         meio         da         mensagem         transmitida.

Esse         tipo         de         texto         costuma         se         apresentar         na         segunda         ou
na         terceira         pessoa         com         a         presença         de         verbos         no
imperativo         e         o         uso         do         vocativo.

Emetafórico
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ERRADOSentido         metafórico         é         aquele         em         que         se
transfere         o         nome         de         uma         coisa         para         outra         com         a         qual         é
possível         estabelecer         uma         relação         de         comparação.         Para
que         a         comparação         possa         ocorrer,         devem         existir
elementos         semânticos         (relativos         ao         significado)
semelhantes         entre         as         palavras         ou         expressões         em
questão.

A         relação         de         semelhança         entre         dois         termos         ocasiona
uma         transferência         de         significados,         estabelecida         através
de         uma         comparação         implícita.         A         palavra         metáfora         vem
do         grego         metaphorá         (mudança,         transposição).

Questão 03
Todas         as         variações         linguísticas         são         estruturadas,         e
correspondem         a         sistemas         e         subsistemas         adequados         às
necessidades         de         seus         usuários.         Mas         o         fato         de         estar         a
língua         fortemente         ligada         à         estrutura         social         e         aos
sistemas         de         valores         da         sociedade         conduz         a         uma
avaliação         distinta         das         características         das         suas         diversas
modalidades         diatópicas,         diastráticas,         diafásicas,         etc.
(CUNHA,         2018).

As         modalidades         diastráticas         são:

(A) Também         chamadas         de         variações         situacionais,
ocorrem         de         acordo         com         o         contexto         ou         situação         em
que         decorre         o         processo         comunicativo.         Há         momentos
em         que         é         utilizado         um         registro         formal         e         outros         em
que         é         utilizado         um         registro         informal.

(B) Diferenças         de         pronúncia         em         uma         determinada
palavra,         seja         pelo         acréscimo,         decréscimo         ou
substituição         ou         troca         de         um         fonema,         caracterizando         o
sotaque.

(C) Mudanças         ocorridas         na         língua         com         o         decorrer         do
tempo.         Algumas         expressões         deixaram         de         existir,
outras         novas         surgiram         e         outras         se         transformaram
com         a         ação         do         tempo.

(D) Caracterizadas         através         das         diferenças         geográficas,
ou         seja,         diferenças         relacionadas         ao         espaço         físico,
como         países,         regiões,         estados,         cidades,         zona         rural,
zona         urbana.

(E) Aquelas         que         ocorrem         em         virtude         da         convivência
entre         os         grupos         sociais.         Como         exemplo,         podemos
citar         a         linguagem         médica,         dos         programadores,         dos
advogados,         entre         outras.

NÚMEROP341Q64734

CONT.         PROG.Variação         linguística

TEXTOTodas         as         variações         linguísticas         são         estruturadas,
e         correspondem         a         sistemas         e         subsistemas         adequados         às
necessidades         de         seus         usuários.         Mas         o         fato         de         estar         a
língua         fortemente         ligada         à         estrutura         social         e         aos
sistemas         de         valores         da         sociedade         conduz         a         uma
avaliação         distinta         das         características         das         suas         diversas
modalidades         diatópicas,         diastráticas,         diafásicas,         etc.
(CUNHA,         2018).

COMANDOAs         modalidades         diastráticas         são

Aaquelas         que         ocorrem         em         virtude         da         convivência         entre

os         grupos         sociais.         Como         exemplo,         podemos         citar         a
linguagem         médica,         dos         programadores,         dos         advogados,
entre         outras.

CERTOConceito         correto         de         Modalidades         Diastráticas.

Btambém         chamadas         de         variações         situacionais,         ocorrem
de         acordo         com         o         contexto         ou         situação         em         que         decorre         o
processo         comunicativo.         Há         momentos         em         que         é         utilizado
um         registro         formal         e         outros         em         que         é         utilizado         um
registro         informal.

ERRADOVariações         DIAFÁSICAS

Ccaracterizadas         através         das         diferenças         geográficas,         ou
seja,         diferenças         relacionadas         ao         espaço         físico,         como
países,         regiões,         estados,         cidades,         zona         rural,         zona
urbana.

ERRADOVariações         DIATÓPICAS

Dmudanças         ocorridas         na         língua         com         o         decorrer         do
tempo.         Algumas         expressões         deixaram         de         existir,         outras
novas         surgiram         e         outras         se         transformaram         com         a         ação
do         tempo.

ERRADOVariações         HISTÓRICAS

Ediferenças         de         pronúncia         em         uma         determinada         palavra,
seja         pelo         acréscimo,         decréscimo         ou         substituição         ou         troca
de         um         fonema,         caracterizando         o         sotaque.

ERRADOVariações         FONÉTICO-FONOLÓGICAS

Questão 04
Nas         primeiras         horas         da         madrugada,         o         nome         de         um
medicamento         costuma         virar         assunto         frequente         nas         redes
sociais.         Mais         conhecido         como         zolpidem,         este         fármaco
tem         sido         usado         de         forma         errônea         por         alguns         usuários.

De         acordo         com         o         texto:

(A) Os         funcionários         da         Agência         Nacional         de         Vigilância
Sanitária         calcularam         um         crescimento         de         mais         de
500%         em         dez         anos,         sendo         que,         no         ano         da         pandemia,
mais         de         oito         milhões         de         caixas         foram
comercializadas.

(B) A         BBC         News         Brasil         afirma         que         o         uso         do         zolpidem
propagou-se         além         do         necessário,         desenvolvendo
efeitos         indesejáveis         que         preocupam         os         médicos         pelo
uso         indiscriminado         e         possível         dependência         química.

(C) O         zolpidem,         cuja         função         é         induzir         o         sono         de         forma
antinatural,         tem         sido         motivo         de         disputa         por         seus
diversos         efeitos,         tornando-se,         de         forma         equivocada,
um         acontecimento         cultural         pelos         jovens         em         especial.

(D) Jovens         que         tomam         zolpidem         para         o         controle         de         suas
insônias         relatam         efeitos         colaterais         fora         do         padrão,
tais         como         alucinação,         desejos         incontroláveis,         efeitos
considerados         preocupantes         pelos         seus         pais.

(E) Elaborado         para         uso         contínuo         controlado,         o         fármaco,
desenvolvido         nos         anos         90,         provoca         efeitos         colaterais
indesejáveis,         sendo         que         o         tempo         mínimo         de         uso         é         de
quatro         semanas.
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CONT.         PROG.Interpretação         de         textos         e         semântica

TEXTONas         primeiras         horas         da         madrugada,         o         nome         de
um         medicamento         costuma         virar         assunto         frequente         nas
redes         sociais.         Mais         conhecido         como         zolpidem,         este
fármaco         tem         sido         usado         de         forma         errônea         por         alguns
usuários.

COMANDODe         acordo         com         o         texto,

Ao         zolpidem,         cuja         função         é         induzir         o         sono         de         forma
antinatural,         tem         sido         motivo         de         disputa         por         seus         diversos
efeitos,         tornando-se,         de         forma         equivocada,         um
acontecimento         cultural         pelos         jovens         em         especial.

CERTOJUSTIFICATIVA:         Relatos         como         esses,
publicados         no         Twitter,         mostram         como         um         remédio
desenvolvido         para         tratar         a         insônia         TORNOU-SE         UM
FENÔMENO         CULTURAL,         ESPECIALMENTE         ENTRE
OS         MAIS         JOVENS.

"Isso,         por         sua         vez,         promove         uma         cascata         de         eventos         que
nos         seda         e         nos         faz         dormir",         explica         a         médica         Sandra
Doria,         do         Instituto         do         Sono,         em         São         Paulo.

Bjovens         que         tomam         zolpidem         para         o         controle         de         suas
insônias         relatam         efeitos         colaterais         fora         do         padrão,         tais
como         alucinação,         desejos         incontroláveis,         efeitos
considerados         preocupantes         pelos         seus         pais.

ERRADOO         texto         NÃO         aborda         o         uso         do         zolpidem         pelos
jovens         de         forma         coerente,         mas         ao         contrário,         os         mesmos
têm         usado         o         medicamente         de         forma         INDISCRIMINADA         e
irresponsável,         causando         efeitos         colaterais         por         diversão.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

"IDEIA         DE         ENCONTRO:         tomar         zolpidem         juntos         para         ver
quem         alucina         mais         e         apaga         primeiro".

"Na         noite         passada,         TOMEI         ZOLPIDEM         E         PICOTEI         MEU
CABELO         TODINHO."

"TOMEI         QUATRO         COMPRIMIDOS         DE         ZOLPIDEM
agora         e         ME         DEU         VONTADE         DE         COMPRAR         UMA
LHAMA."

Relatos         como         esses,         publicados         no         Twitter,         mostram
como         um         remédio         desenvolvido         para         tratar         a         insônia
tornou-se         um         fenômeno         cultural,         especialmente         entre         os
mais         jovens.

Celaborado         para         uso         contínuo         controlado,         o         fármaco,
desenvolvido         nos         anos         90,         provoca         efeitos         colaterais
indesejáveis,         sendo         que         o         tempo         mínimo         de         uso         é         de
quatro         semanas.

ERRADOO         texto,         na         verdade,         NÃO         fala         dos         efeitos
colaterais         do         zolpidem,         apenas         relata         os         efeitos
colaterais         causados         em         jovens         que         o         utilizam         em         doses
EXAGERADAS.         E         o         tempo         de         quatro         semanas
mencionado         no         texto         é         de         tempo         MÁXIMO,         e         não
mínimo.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

Lançado         no         início         dos         anos         1990,         o         zolpidem         é         um
fármaco         da         classe         dos         hipnóticos         (para         indução         do         sono)
que         deve         ser         usado         por         um         CURTO         período         -         no

MÁXIMO,         quatro         semanas         -         por         quem         tem         dificuldades
para         dormir         ou         manter         o         sono         por         um         tempo         adequado.

Da         BBC         News         Brasil         afirma         que         o         uso         do         zolpidem
propagou-se         além         do         necessário,         desenvolvendo         efeitos
indesejáveis         que         preocupam         os         médicos         pelo         uso
indiscriminado         e         possível         dependência         química.

ERRADONÃO         é         uma         afirmação,         e         NÃO         foi         afirmada         pela
BBC         News         Brasil,         mas         sim,         pelos         MÉDICOS         que         falaram
em         entrevista         à         agência         de         notícias.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

De         acordo         COM         MÉDICOS         OUVIDOS         pela         BBC         News
Brasil,         seu         uso         tem         se         popularizado         além         da         conta         -         o
que         abre         alas         para         efeitos         colaterais         preocupantes         e
quadros         de         dependência.

Eos         funcionários         da         Agência         Nacional         de         Vigilância
Sanitária         calcularam         um         crescimento         de         mais         de         500%
em         dez         anos,         sendo         que,         no         ano         da         pandemia,         mais         de
oito         milhões         de         caixas         foram         comercializadas.

ERRADOO         erro         da         frase         está         na         contagem         dos         anos,
sendo,         NO         TOTAL,         DE         8         ANOS,         e         NÃO         de         dez         anos,         já
que         o         PERÍODO         É         ENTRE         2011         E         2018.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

A         Agência         Nacional         de         Vigilância         Sanitária         (Anvisa)
CALCULA         QUE,         ENTRE         2011         E         2018,         a         venda         do
fármaco         cresceu         560%         no         país.

Questão 05
O         convencimento         é         possível         somente         por         meio         da
linguagem         que         mostra         o         conhecimento         do         autor         sobre         o
assunto         abordado.         A         estrutura         desse         estilo         de         texto
expõe         os         dados         necessários         para         fundamentar         uma
ideia,         que         será         escrita         de         forma         impessoal         e,         geralmente,
em         terceira         pessoa.

O         conceito         mencionado         refere-se         ao         tipo         textual
denominado:

(A) Injuntivo.

(B) Descritivo.

(C) Prescritivo.

(D) Argumentativo.

(E) Narrativo.

NÚMEROP341Q64737

CONT.         PROG.Tipos         e         gêneros         textuais

TEXTOO         convencimento         é         possível         somente         por         meio
da         linguagem         que         mostra         o         conhecimento         do         autor         sobre
o         assunto         abordado.         A         estrutura         desse         estilo         de         texto
expõe         os         dados         necessários         para         fundamentar         uma
ideia,         que         será         escrita         de         forma         impessoal         e,         geralmente,
em         terceira         pessoa.

COMANDOO         conceito         mencionado         refere-se         ao         tipo
textual         denominado

Aargumentativo
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CERTOComo         o         próprio         nome         sugere,         o         texto
argumentativo,         chamado         nas         provas         de         Enem         e
vestibulares         como         dissertativo-argumentativo         ou
simplesmente         de         dissertação,         é         o         texto         cuja         função         é         a
de         convencer         o         leitor         sobre         alguma         ideia         ou         conceito.

Esse         convencimento         é         possível         somente         por         meio         da
argumentação,         que         é         a         linguagem         que         mostra         o
conhecimento         do         autor         sobre         o         assunto         abordado.         A
estrutura         desse         estilo         de         texto         expõe         os         dados
necessários         para         fundamentar         uma         ideia,         que         será
escrita         de         forma         impessoal         e         geralmente         em         terceira
pessoa.

Bnarrativo

ERRADOO         texto         narrativo         é         simples         de         ser         identificado,
uma         vez         que         se         trata         do         texto         que         narra         algum
acontecimento         a         partir         da         percepção         de         um         narrador
(que         pode         ou         não         fazer         parte         da         história).         A         narração
pode         ser         ficcional         ou         também         pode         falar         a         respeito         de
um         fato         histórico,         por         exemplo.         O         tempo         verbal         mais
comum         na         narrativa,         que         costuma         contar         sobre         algo         que
já         aconteceu,         é         o         passado.

Cdescritivo

ERRADOFormado         a         partir         de         detalhes         aprofundados         a
respeito         de         situações,         lugares,         pessoas         ou         eventos,         o
texto         descritivo         pode         ser         produzido         para         descrever
absolutamente         qualquer         coisa:         cenas,         falas,         ações,
sentimentos,         objetos,         animais,         pessoas.

Dinjuntivo

ERRADOO         intuito         do         texto         injuntivo         é         fazer         com         que         o
leitor         consiga         realizar         alguma         tarefa         específica,         como
montar         um         móvel         ou         colocar         em         prática         alguma         receita
culinária         através         do         passo         a         passo         ensinado         na         parte         do
"modo         de         preparo".         É         o         texto,         portanto,         que         dá         algum
tipo         de         explicação         ou         instrução.

Eprescritivo

ERRADOEmprega         verbos         no         infinitivo,         imperativo         ou
presente         do         indicativo,         sempre         indeterminando         o         sujeito.
Exemplos         de         texto         prescritivo:         regras         de         trânsito,         edital
de         concursos         públicos,         constituição,         cláusulas
contratuais,         leis         etc.

Questão 06
Movimentos         artísticos         são         fluxos         da         arte         cujos
determinados         grupos         de         artistas         partilham         ideias
semelhantes,         de         maneira         estética         e         ideologicamente,
com         objetivos         afins.

Assinale         a         opção         em         que         os         artistas         mencionados
pertencem         a         um         mesmo         movimento         artístico.

(A) Hugo         Ball         -         Umberto         Boccioni.

(B) Wassily         Kandinsky         -         Piet         Mondrian.

(C) Kazimir         Malevich         -         Georges         Braque.

(D) Marcel         Duchamp         -         Joan         Miró.

(E) Salvador         Dalí         -         Andy         Warhol.

NÚMEROP341Q64736

CONT.         PROG.Movimentos         culturais         e         artísticos

TEXTOMovimentos         artísticos         são         fluxos         da         arte         cujos
determinados         grupos         de         artistas         partilham         ideias
semelhantes,         de         maneira         estética         e         ideologicamente,
com         objetivos         afins.

COMANDOAssinale         a         opção         em         que         os         artistas
mencionados         pertencem         a         um         mesmo         movimento
artístico.

AWassily         Kandinsky         -         Piet         Mondrian

CERTOABSTRACIONISMO         OU         ARTE         ABSTRATA

Na         arte         abstrata,         ou         abstracionismo,         os         artistas
libertam-se         do         compromisso         com         o         figurativismo,         ou         seja,
passam         a         criar         imagens         onde         não         há         a         representação         de
qualquer         figura         reconhecível.

O         primeiro         pintor         considerado         abstrato         foi         WASSILY
KANDINSKY         (1866-1944),         um         russo         que         era         entusiasta
da         música         e         resolveu         utilizá-la         como         inspiração         de         suas
telas.

Outros         artistas         de         destaque         do         movimento         são         Vladimir
Tatlin         (1885-1956),         responsável         pela         vertente         do
construtivismo;         PIET         MONDRIAN         (1872-1974)         com         seu
neoplasticismo         e         Kazimir         Malevich,         com         o         suprematismo.

BMarcel         Duchamp         -         Joan         Miró

ERRADOMarcel         Duchamp         -         Dadaísmo

Joan         Miró         -         Surrealismo

CSalvador         Dalí         -         Andy         Warhol

ERRADOSalvador         Dalí         -         Surrealismo

Andy         Warhol         -         Pop         Art

DHugo         Ball         -         Umberto         Boccioni

ERRADOHugo         Ball         -         Dadaísmo

Umberto         Boccioni         -         Futurismo

EKazimir         Malevich         -         Georges         Braque

ERRADOKazimir         Malevich         -         Abstracionismo         ou         arte
abstrata

Georges         Braque         -         Cubismo

Questão 07
Existem         alguns         fatores         básicos         para         que         se         estabeleça         a
comunicação,         sendo         eles,         a         exemplo,         a         mensagem         ou         o
referente.         Apesar         desses         fatores,         em         um         texto,         sempre
há         predominância         de         determinada         função         da         linguagem
(LENZA,         2020).

"É         como         se         nosso         cérebro         tivesse         um         interruptor         e         o
zolpidem         apertasse         o         off         para         desligá-lo",         compara.         [...]
"o         que         abre         alas         para         efeitos         colaterais         preocupantes         e
quadros         de         dependência".

Neste         trecho,         predomina         a         função:

(A) Metalinguística.
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(B) Função         referencial         ou         denotativa.

(C) Conativa.

(D) Expressiva.

(E) Fática.

NÚMERO

P341Q64731

CONT.         PROG.

Funções         de         linguagem

TEXTO

Existem         alguns         fatores         básicos         para         que         se         estabeleça         a
comunicação,         sendo         eles,         a         exemplo,         a         mensagem         ou         o
referente.         Apesar         desses         fatores,         em         um         texto,         sempre
há         predominância         de         determinada         função         da         linguagem
(LENZA,         2020).

COMANDO

"É         como         se         nosso         cérebro         tivesse         um         interruptor         e         o
zolpidem         apertasse         o         off         para         desligá-lo",         compara.         [...]
"o         que         abre         alas         para         efeitos         colaterais         preocupantes         e
quadros         de         dependência".

Neste         trecho,         predomina         a         função

A

Expressiva

CERTO

"Função         emotiva         ou         expressiva

Diferentemente         da         função         referencial         ou         denotativa,         que
preza         pela         objetividade,         a         principal         particularidade         da
função         emotiva         ou         expressiva         é         o         caráter         subjetivo,         ou
seja,         A         LINGUAGEM         CUMPRINDO         A         FUNÇÃO         DE
EMITIR         OPINIÕES,         EMOÇÕES,         DESEJOS,
SENTIMENTOS,         EXPRESSÕES         INDIVIDUAIS.

Estruturada         com         sequências         na         primeira         pessoa         do
discurso,         tem         como         representantes         os         artigos         de         opinião,
diários,         cartas         pessoais         e         poemas         líricos,         por         exemplo.
Assim,         o         ponto         de         vista         de         quem         fala/escreve         é         essencial
no         trabalho         com         a         linguagem.         Se         quiser         saber         mais
sobre         esse         tema,         acesse:         Função         emotiva         ou
expressiva."

Veja         mais         sobre         "Funções         da         linguagem"         em:         emm.htmm
m
rasilescola.uol.com.br/gramatica/funcoes-linguagem.htm

B

Função         referencial         ou         denotativa

ERRADO

A         função         referencial         ou         denotativa         é         a         função         da
informação.         Presente         em         textos         como         artigos         científicos,
textos         didáticos,         folhetos,         manuais         e         textos
enciclopédicos,         enfatiza         o         referente,         ou         seja,         o         assunto
ou         contexto         em         que         aquele         determinado         texto         está
inserido.         Em         sua         estrutura,         predominam         o         discurso         na
ordem         direta         e         o         foco         na         terceira         pessoa         com         a         utilização

da         objetividade.

Um         gênero         textual         bastante         representativo         dessa         função
é         a         notícia,         cuja         intenção         é         a         de         informar         os         leitores
sobre         fatos         relevantes         e         recentes,         e         que,         na         maioria         das
vezes,         constrói-se         desprovida         de         opiniões         ou         sequências
linguísticas         que         pretendam         levar         ao         convencimento.         Se
quiser         saber         mais         sobre         esse         tema,         acesse:         Função
referencial         ou         denotativa."

Veja         mais         sobre

"Funções         da         linguagem"         em:         emm.htmmm
rasilescola.uol.com.br/gramatica/funcoes-linguagem.htm

C

Fática

ERRADO

"Função         fática         ou         de         contato

Centrada         no         canal         ou         veículo         de         comunicação,         a         função
fática         ou         de         contato         é         aquela         em         que         a         intencionalidade
está         na         manutenção         do         ato         comunicativo,         ou         seja,
quando         o         emissor         (locutor)         busca         estratégias         para
manter         a         interação         com         o         receptor         (interlocutor).

Quem         nunca         entrou         em         um         elevador         e         "jogou         conversa
fora"         sobre         como         está         o         clima?         Mesmo         nos         mais
despretensiosos         momentos         de         fala,         as         funções         da
linguagem         estão         presentes.         Ao         desejar         "Bom         dia!",         ou
mesmo         quando         o         professor,         em         sala         de         aula,         pergunta
"Entendeu?",         percebemos         o         desejo         de         que         a
comunicação         siga         seu         curso.         Do         "alô"         ao         "tchau",         do
"bom         dia"         a         "boa         noite",         vemos         que         o         ser         humano         é
realmente         o         ser         que         fala         e         que         nossos         laços         sociais
fortalecem-se         diante         da         necessidade         de         nos
comunicarmos."

Veja         mais         sobre         "Funções         da         linguagem"         em:         emm.htmm
m
rasilescola.uol.com.br/gramatica/funcoes-linguagem.htm

D

Conativa

ERRADO

"Função         conativa         ou         apelativa

A         função         conativa         ou         apelativa         é         aquela         em         que         a         ênfase
está         no         receptor         da         mensagem.         Com         a         intencionalidade
de         persuadir,         convencer,         vemos,         estruturalmente,         a
presença         de         verbos         no         modo         imperativo,         os         quais         têm
intenção         de         indicar         a         forma         como         o         outro         deve         agir.

Podemos         verificar         a         ocorrência         desse         tipo         de         função         em
textos         de         caráter         publicitário,         discursos         políticos         e
religiosos,         e         também         em         cartas         argumentativas.         Assim,
quando         o         emissor         (locutor)         tenta         influenciar         o         receptor
(interlocutor),         certamente         estamos         diante         da         função
conativa         ou         apelativa."

Veja         mais         sobre         "Funções         da         linguagem"         em:         emm.htmm
m
rasilescola.uol.com.br/gramatica/funcoes-linguagem.htm

E
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Metalinguística

ERRADO

"Função         metalinguística

A         função         metalinguística         é         a         função         da         explicação.
Geralmente,         ouvimos         dizer         que         a         função         metalinguística
é         aquela         em         que         o         código         explica         o         próprio         código,         ou
seja,         a         linguagem         explica         a         própria         linguagem,         e         então
teríamos         o         dicionário         como         o         principal         representante
dessa         função.

No         entanto,         podemos         dizer         que         toda         forma         de
explicação,         com         expressões         como         "ou         seja",         "sendo
assim",         "por         exemplo",         introduzem         a         manifestação         dessa
função         da         linguagem.         Música         que         fala         ou         explica         como
se         fazer         música,         poemas         que         tratam         do         fazer         poético,
além         de         filmes         que         revelam         como         se         fazer         cinema
marcam         a         metalinguagem."

Veja         mais         sobre         "Funções         da         linguagem"         em:         emm.htmm
m
rasilescola.uol.com.br/gramatica/funcoes-linguagem.htm

USAR         PEDRO         LENZA         SE         FOR         PRECISO         PARA
RECURSO.?

Questão 08
Corrente         artística         que         surgiu         por         volta         de         1905         na
Alemanha.         O         termo         vem         do         crítico         de         arte         e         historiador
alemão         Wilhelm         Worringer         (1881-1965),         grande         defensor
do         movimento.         Um         de         seus         artistas         é         Ernst         Ludwig
Kirchner.

Tal         movimento         refere-se         ao:

(A) Fauvismo.

(B) Impressionismo.

(C) Cubismo.

(D) Dadaísmo.

(E) Expressionismo.

NÚMEROP341Q64735

CONT.         PROG.Movimentos         culturais         e         artísticos

TEXTOCorrente         artística         que         surgiu         por         volta         de         1905         na
Alemanha.         O         termo         vem         do         crítico         de         arte         e         historiador
alemão         Wilhelm         Worringer         (1881-1965),         grande         defensor
do         movimento.         Um         de         seus         artistas         é         Ernst         Ludwig
Kirchner.

COMANDOTal         movimento         refere-se         ao

AExpressionismo

CERTOO         expressionismo         surge         com         esse         nome         NA
ALEMANHA         ENTRE         1905         E         1906,         COM         ERNST
LUDWIG         KIRCHNER         (1880-1938),         Erich         Heckel
(1883-1970)         e         Karl         Schimidt-Rottluff         (1884-1976).         Eles
criaram         o         grupo         Die         Brücke,         que         tem         como         tradução         "A
ponte".

A         ideia         principal         nessa         vertente         era         ressaltar         sentimentos
conflitantes         e         difíceis         como         a         dor,         angústia,         violência         e
depressão,         que         rondavam         o         período.         Para         isso,         usavam

cores         intensas         e         formas         humanas         distorcidas,
aproximando-se         da         caricatura,         mas         nesse         caso         sem         o
teor         humorístico.

O         movimento         foi         ainda         uma         reação         ao         impressionismo,
que         buscava         trabalhar         a         luminosidade         em         cenas
bucólicas,         em         que         os         personagens         não         exibiam         grande
carga         emocional.

Os         artistas         precursores         do         expressionismo         são         Vincent
van         Gogh         (1853-1890)         e         Edvard         Munch         (1863-1944),
que         no         final         do         século         XIX         já         trabalhavam         o         tema         do
sofrimento         humano         em         suas         telas         usando         cores         intensas
e         forte         carga         dramática.

BImpressionismo

ERRADO"Impressionismo         é         um         movimento         estético
surgido         na         França         por         volta         de         1874.         Está,         acima         de
tudo,         associado         à         pintura.         Mas         exerceu         influência         na
literatura         simbolista         e         na         música         do         compositor         francês
Claude         Debussy.         As         pinturas         impressionistas         retratam
paisagens,         com         contornos         imprecisos         e         pinceladas
rápidas.

Os         principais         pintores         impressionistas         são         os         franceses
Claude         Monet,         Edgar         Degas,         Édouard         Manet         e
Pierre-Auguste         Renoir.         Em         extensão         ou         oposição         ao
impressionismo,         surgiram         movimentos         como         o
pós-impressionismo,         o         neoimpressionismo         e         o
expressionismo."

Veja         mais         sobre         "Impressionismo"         em:
https://brasilescola.uol.com.br/artes/impressionismo.htm

CFauvismo

ERRADOO         fauvismo         foi         um         movimento         que         teve         como
características         principais         o         uso         de         cores         puras,         muitas
vezes         usadas         da         maneira         como         saíam         dos         tubos         de
tinta;         além         de         combinações         espontâneas         de         cores,         sem
compromisso         com         a         realidade.

Os         fauvistas         também         retratavam         as         coisas         e         pessoas         de
maneira         simples,         reduzindo         formas         e         apenas         insinuando
figuras.

O         nome         dado         ao         grupo         veio         depois         de         uma         mostra
realizada         no         Salão         de         Outono,         em         Paris,         no         começo         do
século,         em         1905.

Os         críticos         de         arte         que         foram         a         tal         exposição         se
depararam         com         telas         cheias         de         cores         intensas         e         que
traziam         certa         ousadia.         Assim,         eles         não         compreenderam
os         propósitos         dos         artistas         e         fizeram         duras         críticas,
intitulando         os         jovens         pintores         de         les         fauves,         que         em
português         é         traduzido         como         "os         feras"         ou         "os         bárbaros".

O         maior         representante         desse         movimento         foi         Henri
Matisse         (1869-1954),         mas         houve         outros         fauvistas         como
André         Derain         (1880-1954),         Maurice         Vlaminck
(1876-1958)         e         Othon         Friesz         (1879-1949).

DCubismo

ERRADOO         cubismo         foi         um         movimento         no         qual         o         maior
interesse         era         em         retratar         a         realidade         de         maneira
fragmentada,         ou         seja,         separando         partes         de         uma         imagem
e         compondo         novamente.
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A         intenção         era         apresentar         uma         cena         exibindo         todos         os
ângulos         dela,         como         se         a         forma         estivesse         "aberta"         na
superfície         da         tela.

Obviamente         as         imagens         que         resultavam         não         tinham
nenhuma         fidelidade         com         o         mundo         real,         e         acabavam         por
apresentar         muitas         formas         geométricas         como         cubos         e
cilindros,         daí         o         nome         "cubismo".

Os         idealizadores         de         tal         corrente         foram         Pablo         Picasso
(1881-1973)         e         Georges         Braque         (1882-1963),         sendo
Picasso         o         primeiro         a         criar         uma         composição         cubista,         o
quadro         Les         Demoiselles         d'Avignon,         em         1907.

Os         dois         desenvolveram         o         estilo         em         duas         correntes,         o
cubismo         analítico,         que         trabalhavam         com         cores         neutras         e
sombrias,         a         fim         de         destacar         as         formas         desconstruídas;         e
o         cubismo         sintético,         quando         se         decide         retornar         à
representação         de         figuras         mais         facilmente         reconhecíveis.

EDadaísmo

ERRADOJá         o         dadaísmo         foi         um         movimento         que         buscou
subverter         a         lógica         da         arte         como         uma         maneira         de
evidenciar         os         tempos         insanos         que         viviam.

O         contexto         era         o         da         Primeira         Guerra         Mundial         (1914-18)         e
alguns         intelectuais         se         refugiaram         na         Suíça.

Lá         eles         fundaram         o         movimento         Dadá,         nome         escolhido
pelo         húngaro         Tristan         Tzara         ao         abrir         aleatoriamente         um
dicionário         francês         e         escolher         a         palavra         "dadá",         que
significa         "cavalinho".

Os         dadaístas         procuravam         transmitir         todo         o         caráter
irracional         e         absurdo         do         momento,         para         isso         usaram
como         recurso         o         "automatismo         psíquico",         uma         maneira         de
criar         baseada         na         espontaneidade         e         acaso.

Outras         características         marcantes         dadaístas         são         a         ironia,
a         desordem         e         a         crítica         ao         sistema         vigente.

Citamos         como         artistas         do         movimento         Hugo         Ball
(1886-1927),         Hans         Arp         (1886-1966)         e         o         Marcel         Duchamp
(1887-1968),         este         último         o         de         maior         reconhecimento.

Questão 09
O         texto         aborda         situações         preocupantes         em         relação         ao
uso         de         medicamentos         de         indução         do         sono,         no         caso
específico,         o         zolpidem.

Infere-se         do         texto         que:

(A) Ao         contrário         de         outros         medicamentos,         o         zolpidem
age         no         aparelho         neural         de         forma         a         desconectar         o
cérebro         da         realidade,         naturalmente.

(B) Na         impossibilidade         do         zolpidem         realizar         os         efeitos
aos         quais         se         propõe,         recomenda-se         a         troca         do
medicamento         por         terapias,         mudanças         alimentares,
sem         prescrição         medicamentosa.

(C) Que         medicamentos         para         indução         do         sono         são
proibidos         aos         jovens         por         ser         um         hipnótico         e         provocar
alucinações,         como         aponta         estudos         brasileiros.

(D) O         medicamento         atua         no         sistema         nervoso         de         forma
química         através         do         ácido         gama-aminobutírico.

(E) O         uso         do         medicamento         tem         suas         funções         bem
descritas         na         bula,         sendo         que         esta         determina         quando
se         deve         usar         o         medicamento,         como         em         casos         de
estresse,         morte         familiar         ou         estresse         por         perda         de
emprego.

NÚMEROP341Q64730

CONT.         PROG.Interpretação         de         textos         e         semântica

TEXTOO         texto         aborda         situações         preocupantes         em
relação         ao         uso         de         medicamentos         de         indução         do         sono,         no
caso         específico,         o         zolpidem.

COMANDOInfere-se         do         texto         que

Ao         medicamento         atua         no         sistema         nervoso         de         forma
química         através         do         ácido         gama-aminobutírico.

CERTOJUSTIFICATIVA:         O         zolpidem         atua         num         receptor
dos         neurônios         e         altera         um         químico         cerebral         chamado
ácido         gama-aminobutírico.

Bao         contrário         de         outros         medicamentos,         o         zolpidem         age
no         aparelho         neural         de         forma         a         desconectar         o         cérebro         da
realidade,         naturalmente.

ERRADOO         texto         NÃO         menciona         OUTROS
medicamentos,         logo,         ISSO         NÃO         PODE         SER         INFERIDO
PELO         MESMO.         E         o         zolpidem         NÃO         AGE
NATURALMENTE.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

O         zolpidem         faz         isso         de         uma         maneira         rápida         e         ABRUPTA,
o         que         é         temporariamente         bem-vindo         para         pessoas         que
não         conseguem         dormir         de         jeito         nenhum.

Co         uso         do         medicamento         tem         suas         funções         bem         descritas
na         bula,         sendo         que         esta         determina         quando         se         deve         usar
o         medicamento,         como         em         casos         de         estresse,         morte
familiar         ou         estresse         por         perda         de         emprego.

ERRADOEM         NENHUM         MOMENTO,         o         texto         menciona         a
palavra         BULA.         Nada,         portanto,         pode         ser         concluído         desta
frase.         E         a         afirmativa         em         questão         é         da         médica         Sandra
Dória.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

"Ele         pode         ser         útil         para         situações         em         que         a         pessoa         passa
por         um         evento         muito         estressante,         como         a         morte         de         um
familiar         ou         a         perda         de         emprego,         e         não         consegue         dormir
por         causa         disso",         EXEMPLIFICA         DORIA.         (nome         da
médica         já         mencionada         no         texto         anteriormente)

Dna         impossibilidade         do         zolpidem         realizar         os         efeitos         aos
quais         se         propõe,         recomenda-se         a         troca         do         medicamento
por         terapias,         mudanças         alimentares,         sem         prescrição
medicamentosa.

ERRADOO         texto         retrata         essas         questões,         MAS         não
descarta         o         uso         de         outros         medicamentos,         sendo
mencionado         o         uso         desses,         sem         mencionar         nomes.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

Se,         depois         desse         período,         o         descanso         noturno         continua
a         ser         insuficiente,         os         médicos         costumam         utilizar         de
outras         abordagens,         ENVOLVENDO         MEDICAÇÕES
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DIFERENTES,         mudanças         de         hábitos         e         terapias
psicológicas

Eque         medicamentos         para         indução         do         sono         são         proibidos
aos         jovens         por         ser         um         hipnótico         e         provocar         alucinações,
como         aponta         estudos         brasileiros.

ERRADOA         frase         encontra-se         totalmente         DESCONEXA
com         o         texto,         POIS         NADA         FOI         MENCIONADO         SOBRE
PROIBIÇÃO         AOS         JOVENS         E         ESTUDOS         BRASILEIROS.
A         única         verdade         na         frase         é         o         fato         de         o         zolpidem         ser         um
hipnótico         e         provoca         alucinações         pelos         EXCESSOS
consumidos         pelos         jovens.

COMPROVAÇÃO         PELO         TEXTO:

"Ideia         de         encontro:         tomar         zolpidem         juntos         para         ver         quem
alucina         mais         e         apaga         primeiro".

...o         zolpidem         é         um         fármaco         da         classe         dos         hipnóticos
(para         indução         do         sono)         que         deve         ser         usado         por         um         curto
período...

Questão 10
A         persuasão         extrapola         a         ideia         de         convencimento,         pois         é
um         ato         associado         a         um         discurso         ideológico,         subjetivo         e
temporal.         A         construção         da         linguagem         persuasiva         ocorre
com         o         emprego         de         figuras         de         linguagem         como
comparações,         analogias,         hipérboles,         eufemismos         etc.
(PEREZ,         2022).

Na         frase         "É         como         se         nosso         cérebro         tivesse         um
interruptor"         e         o         zolpidem         apertasse         o         off         para         desligá-lo,
a         persuasão,         na         parte         em         destaque,         é         representada
pelo(a):

(A) Comparação.

(B) Zeugma.

(C) Hipérbole.

(D) Metáfora.

(E) Antonomásia.

NÚMEROP341Q64733

CONT.         PROG.Estratégias         de         persuasão

TEXTOA         persuasão         extrapola         a         ideia         de         convencimento,
pois         é         um         ato         associado         a         um         discurso         ideológico,
subjetivo         e         temporal.         A         construção         da         linguagem
persuasiva         ocorre         com         o         emprego         de         figuras         de
linguagem         como         comparações,         analogias,         hipérboles,
eufemismos         etc.         (PEREZ,         2022).

COMANDONa         frase         "É         como         se         nosso         cérebro         tivesse
um         interruptor"         e         o         zolpidem         apertasse         o         off         para
desligá-lo,         a         persuasão,         na         parte         em         destaque,         é
representada         pelo(a)

AComparação

CERTOUma         relação         de         comparação         explícita         entre         dois
termos,         marcada         pela         presença         de         conjunção
comparativa.

O         pensamento         é         COMO         um         diamante         bruto.

O         pensamento         é         TAL         qual         um         diamante         bruto.

O         pensamento         é         IGUAL         a         um         diamante         bruto.

BHipérbole

ERRADOA         hipérbole         é         uma         figura         de         linguagem         muito
comum         utilizada         para         passar         uma         ideia         de         intensidade
por         meio         de         expressões         exageradas         intencionalmente.
Seu         uso         é         muito         frequente         em         obras         artísticas,         como         em
músicas,         poesias         e         filmes,         já         que         é,         também,         muito         vista
na         linguagem         informal.

CAntonomásia

ERRADOÉ         a         substituição         de         um         termo         por         outro         que         o
caracterize,         como         se         fosse         uma         espécie         de         apelido.

O         rei         das         selvas         ainda         não         é         uma         espécie         em         extinção.

O         Boca         do         Inferno         não         tinha         papas         na         língua.

No         primeiro         exemplo,         "rei         das         selvas"         é         uma         expressão
que         se         refere         ao         leão.         Já         "Boca         do         Inferno",         no         segundo
exemplo,         era         como         o         poeta         barroco         Gregório         de         Matos
(1636-1695)         era         chamado.

É         importante         fazer         uma         distinção:         a         perífrase         refere-se         a
coisas         ou         animais,         já         a         antonomásia         refere-se         a         pessoas.
Nessa         perspectiva,         o         primeiro         exemplo         é         uma         perífrase;
e         o         segundo,         uma         antonomásia.

DMetáfora

ERRADOComparação         implícita.

A         razão         é         a         luz         na         escuridão.

Observe         que         a         "razão"         está         sendo         comparada         com         a
"luz".         No         entanto,         não         há         nenhuma         conjunção
comparativa         explicitada         entre         os         dois         termos.         Portanto,
se         a         frase         fosse         "A         razão         é         como         a         luz         na         escuridão",
não         teríamos         mais         uma         metáfora,         mas         sim         uma
comparação.

EZeugma

ERRADOO         zeugma         é         uma         figura         de         sintaxe
caracterizada         pela         omissão         de         um         termo         no         enunciado.
No         entanto,         esse         fenômeno         está         limitado         à         ocultação         de
um         termo         expresso         anteriormente         na         frase:         O         bebê
aprendeu         a         andar.         E         depois,         a         falar.
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Matemática

Questão 11
O         professor         Lucas         resolveu         calcular         a         média         das         quatro
provas         que         deu         para         seus         alunos         por         meio         do         módulo         do
determinante         de         uma         matriz         quadrada         de         ordem         2,
atribuindo         a         cada         nota         um         lugar         na         matriz,         sendo         a11         a

nota         da         primeira         prova,         a12         a         nota         da         segunda         prova,         a21

a         nota         da         terceira         prova         e         a22         a         nota         da         quarta         prova.

Se         Guto         tirou         7,         8,         5         e         9,         nesta         ordem,         qual         foi         a         sua
média?

(A) A         média         de         Guto         foi         29.

(B) A         média         de         Guto         foi         17.

(C) A         média         de         Guto         foi         23.

(D) A         média         de         Guto         foi         18.

(E) A         média         de         Guto         foi         31.

Det         =         7*9         -         5*8

Det         =         63         -         40

Det         =         23

Questão 12
Diante         da         intenção         de         10         correligionários         se
candidatarem         a         senador,         um         partido         político         decidiu
sortear         quem         seria         o         candidato         e         quem         seria         o         seu
suplente.         De         quantas         maneiras         diferentes         essa         chapa
pode         ser         formada?

(A) Essa         chapa         pode         ser         formada         de         389.720         maneiras
diferentes.

(B) Essa         chapa         pode         ser         formada         de         50         maneiras
diferentes.

(C) Essa         chapa         pode         ser         formada         de         105         maneiras
diferentes.

(D) Essa         chapa         pode         ser         formada         de         90         maneiras
diferentes.

(E) Essa         chapa         pode         ser         formada         de         453.600         maneiras
diferentes.

A(10/2)         =         10!         /         (10         -         2)!         =         10*9*8!/8!         =         10*9         =         90

Questão 13
Carlos         é         pai         de         Pedro,         que         é         pai         de         João         e         Felipe.         João
tem         o         triplo         da         idade         de         seu         irmão,         Pedro         tem         o         dobro         da
soma         das         idades         dos         filhos         e         Carlos         é         20         anos         mais
velho         que         seu         filho.         Se         a         soma         das         idades         de         Felipe,
João         e         Pedro         é         menor         que         a         idade         de         Carlos,         podemos
afirmar         que:

(A) A         soma         das         idades         de         Felipe         e         João         é         maior         que         21.

(B) Pedro         tem         mais         de         37         anos.

(C) Felipe         tem         menos         de         5         anos.

(D) Carlos         tem         mais         de         60         anos.

(E) João         tem         mais         de         20         anos.

Idade         de         Felipe         =         x

Idade         de         João         =         3x

Idade         de         Pedro         =         2*(x         +         3x)         =         2x         +         6x         =         8x

Idade         de         Carlos         =         8x         +         20

x         +         3x         +         8x         <         8x         +         20

4x         +         8x         -         8x         <         20

4x         <         20

x         <         20/4

x         <         5

Questão 14
João         é         marceneiro         e         cortou         uma         peça         de         madeira
quadrada         de         9         m²         de         área         para         fazer         uma         mesa
triangular,         conforme         demonstra         a         imagem         abaixo:

Qual         será         a         área         da         superfície         desta         mesa?

(A) A         área         da         superfície         da         mesa         será         de         9         m².

(B) A         área         da         superfície         da         mesa         será         de         6         m².

(C) A         área         da         superfície         da         mesa         será         de         3         m².

(D) A         área         da         superfície         da         mesa         será         de         4,5         m².

(E) A         área         da         superfície         da         mesa         será         de         5,5         m².

Sendo         a         área         do         quadrado         =         Aq         e         lado         do         quadrado         =         L

Aq         =         9         m²

L         *         L         =         9

L²         =         9

L         =         3

Sendo         área         do         triângulo         =         b*a         /         2,         onde         b         é         a         base         e         a
altura,         temos

3*3/2         =         9/2         =         4,5

Questão 15
Vitor         quer         fazer         um         investimento         de         R$70.000,00         e         está
analisando         duas         propostas:

i.investir         a         juros         simples         de         0,3%         ao         mês,         durante         24
meses.
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ii.investir         a         juros         compostos         de         3%         ao         ano,         durante         24
meses.

Qual         é         a         conclusão         correta         que         Vitor         pode         tirar         dessa
análise?

(A) Os         dois         investimentos         rendem         exatamente
R$458,50.

(B) O         investimento         feito         a         juros         compostos         rende
R$949,50         a         mais         que         o         feito         a         juros         simples.

(C) O         investimento         feito         a         juros         compostos         rende
R$528,60         a         mais         que         o         feito         a         juros         simples.

(D) O         investimento         feito         a         juros         simples         rende         R$777,00
a         mais         que         o         feito         a         juros         compostos.

(E) O         investimento         feito         a         juros         simples         rende         R$899,00
a         mais         que         o         feito         a         juros         compostos.

i)         investir         a         juros         simples         de         0,3%         ao         mês,         durante         24
meses.

Em         juros         simples         temos:

J         =         C*(i/100)*t

J         =         70.000*0,003*24

J         =         5040

ii)         investir         a         juros         compostos         de         3%         ao         ano,         durante         24
meses.

Em         juros         compostos         temos:

M         =         C*(1         +         i/100)^t

Como         a         taxa         está         em         anos         e         o         período         em         meses
consideramos         24         meses         como         2         anos.

M         =         70000*(1         +         0,03)²

M         =         70000*1,03²

M         =         70000*1,0609

M         =         74263

J         =         M         -         C         =         74263         -         70000         =         4263

Js         -         Jc         =         5040         -         4263         =         777

Conclusão,         o         investimento         a         juros         simples         rende         R$
777,00         a         mais         que         o         feito         a         juros         compostos.

Questão 16
Um         poste         que         estava         inclinando         foi         içado         por         um         cabo         de
aço         até         ficar         completamente         reto,         conforme         está
representado         abaixo:

Se         o         poste         tem         6         metros         de         altura,         quanto         mede         o         cabo
de         aço?

(A) O         cabo         de         aço         mede         7         metros.

(B) O         cabo         de         aço         mede         12         metros.

(C) O         cabo         de         aço         mede         15         metros.

(D) O         cabo         de         aço         mede         10         metros.

(E) O         cabo         de         aço         mede         9         metros.

sen         30°         =         1/2

CO         =         cateto         oposto         ao         ângulo         =         6

H         =         hipotenusa         =         x

sen         =         CO/H

1/2         =         6/x

1*x         =         2*6

x         =         12

Questão 17
Sendo         candidatos         à         coordenação         da         confraternização
dos         terceiros         anos         do         ensino         médio         no         Colégio         Saber,
Alan,         Bia         e         Caio         fizeram         uma         pesquisa         para         analisar         a
preferência         por         cada         um         deles         entre         os         alunos         das         três
turmas         que         participarão         da         festa.         Na         análise         da         pesquisa
constatou-se         que,         dos         100         entrevistados,         7         disseram
gostar         dos         três         candidatos,         17         optaram         por         Alan         e         Bia,
16         por         Bia         e         Caio         e         22         por         Alan         e         Caio.         Entre         os         que
escolheram         apenas         um         dos         candidatos,         foram         18         para
Alan,         27         para         Bia         e         13         para         Caio.         De         acordo         com         essas
informações,         quantos         alunos         não         quis         opinar?

(A) Apenas         5         alunos         não         quiseram         opinar.

(B) Apenas         3         alunos         não         quiseram         opinar.

(C) Apenas         4         alunos         não         quiseram         opinar.

(D) Apenas         2         alunos         não         quiseram         opinar.

(E) Apenas         1         aluno         não         quis         opinar.

Sendo         A         =         Alan

Sendo         B         =         Bia

Sendo         C         =         Caio

Temos

Preferência         por         A,         B         e         C         =         7

Preferência         por         A         e         B         =         17,         então,         preferência         apenas
por         A         e         B         =         17         -         7         =         10

Preferência         por         B         e         C         =         16,         então,         preferência         apenas
por         B         e         C         =         16         -         7         =         9

Preferência         por         A         e         C         =         22,         então,         preferência         apenas
por         A         e         C         =         22         -         7         =         15

Preferência         apenas         por         A         =         18

Preferência         apenas         por         B         =         27

Preferência         apenas         por         C         =         13
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Total         =         7         +         10         +         15         +         9         +         18         +         27         +         13         =         99

Não         quis         opinar         =         100         -         99         =         1

Questão 18
Para         fazer         um         trabalho         de         Matemática         sobre         volumes,         o
grupo         de         Téo         usou         uma         caixa         de         plástico,
completamente         cheia         de         água,         e         uma         esfera         maciça         de
raio         r         =         30         cm.

Ao         colocar         a         esfera         dentro         da         caixa,         80%         do         volume         da
água         transbordou         e         como         finalização         do         trabalho,         Téo
pediu         para         seus         colegas         calcularem         o         volume         da         caixa.
Qual         é         este         volume?         (faça         π         =         3,14)

(A) O         volume         da         caixa         é         de         96,4         litros.

(B) O         volume         da         caixa         é         de         141,3         litros.

(C) O         volume         da         caixa         é         de         213,7         litros.

(D) O         volume         da         caixa         é         de         118,5         litros.

(E) O         volume         da         caixa         é         de         321,8         litros.

Ve         =         4*?*r³         /         3

Ve         =         4*3,14*30³         /         3

Ve         =         12,56*27000         /         3

Ve         =         339120/3

Ve         =         113040

80%         de         V         =         113040

0,8*V         =         113040

V         =         113040/0,8

V         =         141300         cm³

1cm³         =         0,001         l

V         =         141300*0,001

V         =         141,3         litros

Questão 19
Dezoito         pessoas         estão         concorrendo         a         5         prêmios,         sendo
que,         ganha         quem         tirar         uma         das         5         bolinhas         azuis         e         perde
quem         tirar         uma         das         13         bolinhas         brancas,         todas
colocadas         em         uma         urna.         Se         quando         chegou         a         vez         de

Hugo         sortear         uma         bolinha,         já         haviam         saído         3,         sendo         2
azuis,         qual         era         a         probabilidade         de         ele         ganhar         um
prêmio?

(A) A         probabilidade         era         de         13%.

(B) A         probabilidade         era         de         20%.

(C) A         probabilidade         era         de         11%.

(D) A         probabilidade         era         de         25%.

(E) A         probabilidade         era         de         9%.

Se         de         18         saíram         3,         então         restaram         15.

Se         de         5         azuis         saíram         2,         então         restaram         3         azuis.

Logo         temos:

P         =         3/15         =         0,2         =         20%

Questão 20
Diego         jogou         uma         pedra         do         alto         de         um         prédio         e         ela
percorreu         uma         trajetória         dada         pela         função         f(x)         =         -         x         +         2x
+         1,         conforme         o         esquema         representado         abaixo:

Desprezando         a         altura         de         Diego,         qual         foi         a         distância
máxima         atingida         pela         pedra,         em         relação         ao         solo?

(A) A         altura         máxima         atingida         pela         pedra         em         relação         ao
solo         é         de         21         metros.

(B) A         altura         máxima         atingida         pela         pedra         em         relação         ao
solo         é         de         13         metros.

(C) A         altura         máxima         atingida         pela         pedra         em         relação         ao
solo         é         de         24         metros.

(D) A         altura         máxima         atingida         pela         pedra         em         relação         ao
solo         é         de         12         metros.

(E) A         altura         máxima         atingida         pela         pedra         em         relação         ao
solo         é         de         15         metros.

A         altura         atingida         pela         pedra,         em         relação         ao         solo,         será         o         y
do         vértice,         em         relação         ao         topo         do         prédio,         mais         a         altura
do         prédio.

Assim:

yv         =         -         Δ         /         4a

Δ         =         b²         -         4*a*c

-         x²         +         2x         +         1         =         0

Δ         =         2²         -         4*(         -         1)*1

Δ         =         4         +         4

Δ         =         8
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yv         =         -         8         /         4         (         -         1)

yv         =         -         8         /         -         4

yv         =         2

Altura         em         relação         ao         solo         =         2         +         11         =         13

Biologia

Questão 21
Em         um         equilíbrio         químico,         as         condições         do         sistema
podem         favorecer         uma         das         reações         -         a         direta         ou         a
inversa.         O         pH         do         sangue,         por         exemplo,         está         dentro         de
um         pequeno         intervalo         (7,35         a         7,45),         que         é         mantido         nessa
faixa         principalmente         graças         ao         equilíbrio         químico         entre
dióxido         de         carbono         e         hidrogenocarbonato:

CO2         (aq)         +         H2O         (l)         ↔HCO3-(aq)         +         H+(aq)

Sabe-se         que         várias         situações         podem         modificar         o         pH
sanguíneo,         dentre         elas,         uma         crise         de         ansiedade.         No
entanto,         como         se         trata         de         um         equilíbrio         químico         em
sistema         aberto,         nosso         organismo         procura         restabelecer         o
pH         do         sangue         por         meio         de         dois         mecanismos.

Fonte:         Sônia         Lopes         e         Sergio         Rosso.         Ciências         da         Natureza:         Corpo

humano         e         vida         saudável.         São         Paulo:         Editora         Moderna,         2020.

Marque         abaixo,         a         alternativa         CORRETA         que         demonstra
os         dois         mecanismos.

(A) A         utilização         de         uma         solução         hidrólise         salina         é
responsável         por         controlar         os         batimentos         cardíacos
influenciando         diretamente         no         teor         de         sódio         no
sangue,         além         de         promover         um         deslocamento         na
constante         de         equilíbrio         ácido-base,         tornando         a
solução         ácida.

(B) A         utilização         de         uma         solução         hidrólise         alcalina         é
responsável         por         controlar         os         batimentos         cardíacos
influenciando         diretamente         no         teor         de         açúcar         no
sangue,         além         de         promover         um         deslocamento         na
constante         de         equilíbrio         ácido-base,         tornando         a
solução         básica.

(C) O         controle         da         respiração         permite         ajustar         a
concentração         de         oxigênio         dissolvido         no         sangue,         e         o
controle         da         reabsorção         de         solutos         nos         rins         possibilita
ajustar         a         concentração         sanguínea         dos         elementos
sódio         e         potássio.

(D) A         utilização         de         uma         solução         hidrólise         alcalina         é
responsável         por         controlar         os         batimentos         cardíacos
influenciando         diretamente         no         teor         de         açúcar         no
sangue,         além         de         promover         uma         dessensibilização         do
sistema         respiratório.

(E) O         controle         da         respiração         permite         ajustar         a
concentração         de         gás         carbônico         dissolvido         no         sangue,
e         o         controle         da         reabsorção         de         solutos         nos         rins
possibilita         ajustar         a         concentração         sanguínea         de
hidrogenocarbonato.

Página         118.         Sônia         Lopes         e         Sergio         Rosso.         Ciências         da
Natureza:         Corpo         humano         e         vida         saudável.         São         Paulo:
Editora         Moderna,         2020.

Questão 22
A         bioquímica         é         a         ciência         que         congrega         o         estudo         da
química         e         da         biologia.         Seu         principal         objetivo         é         o         estudo
das         interações         que         ocorrem         nos         seres         vivos         no         nível
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molecular,         mediante         a         descrição         dos         seus         processos
químicos         e         biológicos.         Apesar         de         os         seres         vivos         serem
muito         diferentes         macroscopicamente,         existe         muita
semelhança         molecular         entre         eles.         Por         exemplo,
acompanhando         as         homologias         proteicas,         a         transmissão
da         informação         genética         pelo         DNA         ocorre         da         mesma
forma,         assim         como         as         reações         que         produzem         ou         utilizam
energia.         As         principais         biomoléculas         encontradas         nos
tecidos         e         nas         células         humanas         são         os         ácidos         nucleicos,
as         proteínas,         os         carboidratos         e         os         lipídios.         Os         animais         e
o         homem         se         enquadram         no         grupo         dos         organismos
quimiotróficos,         aqueles         que         obtêm         energia         por         intermédio
de         reações         químicas.         A         energia         é         produzida         pela
oxidação         de         moléculas         para         a         geração         final         de         ATP,
importante         moeda         energética         para         o         organismo,         como
mencionado.         Existem         organismos,         porém,         que         não
obtêm         energia         dessa         forma.

Fonte:         ALVES,         E.A.;         SANTOS,         E.S.S;         MURITO,         M.M.C.;         FINETE,

V.L.;         ALVES,         L.R.         Capítulo         1         Bioquímica.         Conceitos         e         Métodos         para

Formação         de         Profissionais         em         Laboratórios         de         Saúde.         FIOCRUZ.

Portanto,         uma         das         vias         metabólicas         para         essa
transformação         é         a         glicólise,         sobre         ela         julgue         os         itens         a
seguir         e         analise:

I.A         glicólise         se         inicia         com         a         entrada         da         glicose         na         célula
através         de         receptores         específicos         para         ela.

II.A         glicólise         é         uma         via         comum         tanto         em         organismos
procariotos         quanto         em         organismos         eucariotos         e         ocorre
no         citoplasma         da         célula.

III.Após         a         entrada         da         glicose         na         célula,         ela         é         hidratada         e
no         processo         final         de         metabolização         do         piruvato         pela
fermentação         é         que         são         formadas         as         dez         moléculas         de
ATP.

IV.A         glicólise         é         a         via         metabólica         que         transforma         glicose
em         piruvato.

V.É         uma         via         anaeróbica         responsável         pela         produção         de
duas         moléculas         de         piruvato         e         de         duas         moléculas         de
ATP.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         contém         todos         os
itens         corretos.

(A) I,         II         e         III.

(B) I,         III         e         IV.

(C) I,         II,         IV         e         V.

(D) III,         IV         e         V.

(E) I,         II,         III,         IV         e         V.

Em         organismos         anaeróbicos,         as         etapas         de
metabolização         final         do         piruvato         passam         por         um         processo
de         fermentação.         Os         dois         principais         tipos         de         fermentação
são         a         alcoólica         e         a         láctica.

Após         a         entrada         da         glicose         na         célula,         ela         deve         ser
modificada         para         que         não         possa         sair.         Para         isso,         é
fosforilada         pelo         ATP,         formando         o         composto
glicose-6-fosfato.         Essa         reação         é         catalisada         pela         enzima
hexoquinase.         O         fosfato         adicionado         à         glicose         não         permite
que         ela         passe         pela         membrana         plasmática,         pois         confere         à

glicose         carga         negativa.

ALVES,         E.A.;         SANTOS,         E.S.S;         MURITO,         M.M.C.;
FINETE,         V.L.;         ALVES,         L.R.         Capítulo         1         Bioquímica.
Conceitos         e         Métodos         para         Formação         de         Profissionais         em
Laboratórios         de         Saúde.         FIOCRUZ.         Disponível         em:<         onnc
eitoo%%00e%%2200Meeoddoss%%200VV3BBoquimmc
caappdfjsessond==BB37AA6917E9927CEE5B7D385510
2055E2?seeqquencce=2
=B377A69317E9927CE45B7D38510205E2?sequence=2
>

Questão 23
Uma         população         ou         uma         espécie         que         vive         em         certa         área
tende         a         dispersar-se,         ocupando         o         maior         número         de
hábitats         possível.         A         seleção         natural         faz         com         que         esses
grupos,         ao         longo         do         tempo,         diferenciem-se         bastante         uns
dos         outros,         já         que         cada         um         deles         será         submetido         a
pressões         seletivas         específicas         nos         diferentes         ambientes
ocupados.         Dessa         maneira,         uma         única         espécie         pode         dar
origem         a         uma         grande         variedade         de         espécies         cada         uma
adaptada         a         determinado         conjunto         de         condições         de         vida.
Um         exemplo         disso         ocorreu         nas         ilhas         Galápagos,
visitadas         por         Darwin,         onde         existiam         14         espécies         de
pássaros,         os         tentilhões,         onde         cada         espécie         apresentava
um         bico         especial,         adaptado         ao         tipo         de         alimento         que
consumia.

Fonte:         César,         Sezar         e         Caldini.         Biologia.         Volume         3.         São         Paulo:         Editora

Saraiva,         2010.

O         texto         acima         representa         qual         conceito         relacionado         à
evolução?         Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Isolamento         pré-zigótico.

(B) Convergência         adaptativa.

(C) Isolamento         pós-zigótico.

(D) Mimetismo.

(E) Irradiação         adaptativa.

Convergência         adaptativa:         são         organismos         de         espécies
diferentes         que         vivem         no         mesmo         ambiente         há         muito
tempo         que         acabam         por         adquirir         características         similares,
pelo         fato         de         serem         submetidas         a         pressões         de         seleção
semelhantes.

Mimetismo:         é         a         semelhança         entre         seres         de         espécies
diferentes.

Isolamento         pré-zigótico:         refere-se         aos         mecanismos         que
impedem         as         espécies         de         copular         ou,         caso         a         cópula
ocorra,         o         zigoto         não         é         formado.

Isolamento         pós-zigótico:         a         fecundação         ocorre,         o         zigoto
se         forma,         mas         ou         ele         não         se         desenvolve         corretamente
ou,         caso         se         desenvolva         e         forme         um         híbrido,         este         ou         seus
descendentes         serão         estéreis         ou         de         fertilidade         reduzida.

Referência:         César,         Sezar         e         Caldini.         Biologia.         Volume         3.
São         Paulo:         Editora         Saraiva,         2010.

Questão 24
Os         peixes         são         encontrados         nos         mais         variados         hábitats
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aquáticos         e         com         grande         diversidade         de         tamanhos,
formas         e         modos         de         vida.         A         característica         marcante         do
grupo         é         a         notável         adaptação         à         vida         aquática.         São
organismos         que         possuem         diversas         adaptações         para
sobrevivência         nesse         ambiente.         Dentre         as         adaptações,
marque         a         alternativa         CORRETA         que         representa         um
eficiente         órgão         sensorial         dos         peixes.

(A) Presença         de         glândulas         sebáceas         para         lubrificar         a
pele,         fator         que         contribui         para         a         manutenção         da
temperatura         corpórea.

(B) Órgãos         de         Jacobson         são         importantes         estruturas
olfativas         que         se         abrem         na         cavidade         bucal.

(C) A         excreção         de         ácido         úrico         como         principal         excreta
nitrogenada.

(D) O         sistema         circulatório         apresenta         a         dupla         circulação,
sendo         um         ciclo         pulmonar         para         oxigenar         o         sangue         e
um         ciclo         corporal         para         distribuí-lo         para         o         corpo.

(E) Ampolas         de         Lorenzini         que         são         eletrorreceptores         que
detectam         variações         no         campo         elétrico         da         água         que
circunda         o         animal,         podendo         favorecer         a         captura         de
presas         nas         proximidades.

Características         dos         anfíbios:         O         sistema         circulatório
apresenta         a         dupla         circulação,         sendo         um         ciclo         pulmonar
para         oxigenar         o         sangue         e         um         ciclo         corporal         para
distribuí-lo         para         o         corpo.         Além         disso,         não         refere-se         a         um
eficiente         órgão         sensorial,         conforme         solicita         a         questão.

Características         dos         répteis:         A         excreção         de         ácido         úrico
como         principal         excreta         nitrogenada.         Isso         facilitou         a
conquista         do         meio         terrestre.

Características         dos         mamíferos:         Presença         de         glândulas
sebáceas         para         lubrificar         a         pele,         fator         que         contribui         para         a
manutenção         da         temperatura         corpórea.

Características         dos         répteis         (cobras         e         lagartos):         Órgãos
de         Jacobson         são         importantes         estruturas         olfativas         que         se
abrem         na         cavidade         bucal.

César;         Sezar         e         Caldini.         Biologia.         Volume         2.         São         Paulo:
Editora         Saraiva,         2010.

Questão 25
Nos         primeiros         anos         de         vida,         uma         criança         passa         de
aproximadamente         3         kg         ao         nascer         para         cerca         de         30         kg
aos         sete         anos         de         idade,         um         aumento         de         dez         vezes         em
relação         à         massa         corpórea         inicial.         No         caso         do         zigoto
humano         que         tem         cerca         de         3         milionésimos         de         grama
(0,0000003         g)         e,         depois         de         cerca         de         9         meses         de
desenvolvimento         intrauterino,         origina         um         bebê         que         pode
chegar         a         mais         de         3         kg         (3.000g).         Isso         representa         um
aumento         de         massa         corpórea         da         ordem         de         1         bilhão         de
vezes         em         menos         de         um         ano         e         mostra         o         fantástico         ritmo
do         crescimento         embrionário.

Fonte:         Amabis         e         Martho.         Biologia         Moderna.         São         Paulo:         Moderna,

2016.

Diante         do         assunto:         embriologia,         julgue         os         itens         a         seguir
como         V,         para         verdadeiros,         ou         F,         para         falsos:

I.(__)Durante         o         desenvolvimento,         as         células
embrionárias         nutrem-se         exclusivamente         de         substância
que         se         acumularam         no         citoplasma         do         gameta         feminino
enquanto         ele         se         desenvolvia         no         organismo         materno.

II.(__)O         estágio         embrionário         que         antecede         à         blástula         é
chamado         de         gástrula         e         seu         processo         de         formação         é
denominado         gastrulação.

III.(__)A         epiderme         é         originada         a         partir         do         folheto
embrionário         mais         interno,         denominado         de         endoderma.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) I.V,         II.F,         III.F.

(B) I.V,         II.F,         III.V.

(C) I.F,         II.V,         III.V.

(D) I.V,         II.V,         III.V.

(E) I.F,         II.V,         III.F.

O         estágio         embrionário         que         antecede         à         blástula         é
chamado         de         gástrula         e         seu         processo         de         formação         é
denominado         gastrulação.         A         frase         anterior         é         falsa,         pois         o
correto         seria:         O         estágio         embrionário         que         se         sucede         à
blástula         é         chamado         de         gástrula         e         seu         processo         de
formação         é         denominado         gastrulação.

A         epiderme         é         originada         a         partir         do         folheto         embrionário
mais         interno,         denominado         de         endoderma.         A         frase
anterior         é         falsa,         pois         o         correto         seria:         A         epiderme         é
originada         a         partir         do         folheto         embrionário         mais         externo,
denominado         de         ectoderma.

Referência:         Amabis         e         Martho.         Biologia         Moderna.         São
Paulo:         Moderna,         2016.

Questão 26
No         que         concerne         ao         assunto         botânica,         analise         as
questões         abaixo         e         as         correlacione         corretamente:

I.Em         suas         células,         traqueídes         e         elementos         de         vaso,
ocorre         a         condução         da         água         e         dos         sais         minerais         do
ambiente         para         as         partes         das         plantas,         são         células         mortas
e         que         apresentam         reforços         de         lignina         em         suas         paredes
celulares.

II.Sua         seiva         é         rica         em         açúcares         que         são         produzidos         na
fotossíntese,         é         conduzida         das         folhas         para         as         demais
partes         da         planta         pelos         elementos         crivados.

III.É         um         fitohormônio         produzido         nos         meristemas,         folhas
jovens,         sementes         imaturas         e         frutos.         Estimulam         o
alongamento         e         a         divisão         celular.         Promovem         alongamento
caulinar,         germinação         de         sementes,         crescimento         de
folhas,         produção         de         flores         e         frutos,         além         de         induzir         a
partenocarpia.

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) I.Floema,         II.Xilema,         III.Auxina.

(B) I.Floema,         II.Xilema,         III.Auxina.

(C) I.Floema,         II.Xilema,         III.Etileno.
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(D) I.Xilema,         II.Floema,         III.Giberelina.

(E) I.Xilema,         II.Floema,         III.Etileno.

I.Em         suas         células,         traqueídes         e         elementos         de         vaso,
ocorre         a         condução         da         água         e         dos         sais         minerais         do
ambiente         para         as         partes         das         plantas,         são         células         mortas
e         que         apresentam         reforços         de         lignina         em         suas         paredes
celulares.         Caracteriza         o         xilema.

II.Sua         seiva         é         rica         em         açúcares         que         são         produzidos         na
fotossíntese,         é         conduzida         das         folhas         para         as         demais
partes         da         planta         pelos         elementos         crivados.         Caracteriza         o
floema.

III.É         um         fitohormônio         produzido         nos         meristemas,         folhas
jovens,         sementes         imaturas         e         frutos.         Estimulam         o
alongamento         e         a         divisão         celular.         Promovem         alongamento
caulinar,         germinação         de         sementes,         crescimento         de
folhas,         produção         de         flores         e         frutos,         além         de         induzir         a
partenocarpia.         Fitohormônio:         Giberelina.

Referência.         Sônia         Lopes         e         Sérgio         Rosso.         Bio         2.         São
Paulo:         Editora         Saraiva,         2016.

Questão 27
A         manutenção         da         vida         depende         do         contínuo         intercâmbio
de         substâncias         entre         o         meio         extracelular         e         o         citoplasma
através         da         membrana         plasmática.         A         entrada         e         saída         de
substâncias         nas         células         constituem         a         permeabilidade
celular         ou         permeabilidade         seletiva.         Sabe-se         que         células
humanas         e         de         diversos         organismos         mantêm         diferentes
concentrações         internas         de         íons         e         de         outras         substâncias
em         relação         ao         meio         extracelular.         O         íon         potássio         (K+),         por
exemplo,         mantém-se         em         alta         concentração         dentro         de
nossas         células,         enquanto         a         concentração         intracelular         do
íon         sódio         (Na+)         mantém-se         bem         inferior         em         relação         ao
meio         extracelular.         Essa         manutenção         gera         o         potencial
elétrico         nas         membranas         celulares,         graças         a         isso         é         que         os
impulsos         nervosos         são         transmitidos.

Fonte:         Amabis         e         Martho.         Biologia         Moderna.         São         Paulo:         Moderna,

2016.

A         tendência         das         concentrações         iônicas         é         que         elas
igualem         as         concentrações,         no         entanto         em         função         de         qual
tipo         de         transporte         é         que         é         possível         a         manutenção         dessas
concentrações         de         íons         da         maneira         como         ocorrem?
Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Transporte         ativo.

(B) Osmose.

(C) Fagocitose.

(D) Transporte         passivo.

(E) Difusão         facilitada.

O         texto         descreve         claramente         o         processo         de         transporte
ativo,         intermediado         pelas         bombas         iônicas,         é         transporte
ativo         pois         sua         ação         é         contra         o         gradiente         de
concentração.

Difusão         facilitada         e         osmose         são         exemplos         de         transporte
passivo,         que         ocorrem         a         favor         do         gradiente         de

concentração.

Fagocitose         é         o         transporte,         as         células         emitem         expansões
citoplasmáticas         denominadas         pseudópodes,         que
envolvem         partículas         do         meio         externo         e         as         englobam
totalmente         em         uma         bolsa         membranosa.

Referência:         Amabis         e         Martho.         Biologia         Moderna.         São
Paulo:         Moderna,         2016.

Questão 28
Fonte         de         riquezas         supostamente         inesgotáveis,         os
oceanos         cobrem         dois         terços         da         superfície         terrestre         e         há
muito         tempo         servem         de         depósito         para         todo         tipo         de
resíduos         produzidos         pelo         homem,         desde         efluentes
líquidos         sanitários         ou         industriais         até         as         mais         diversas
classes         de         lixo,         como         plásticos,         vidros         e         materiais
radioativos         ou         tóxicos.         Muitas         pessoas,         infelizmente,
mantêm         a         falsa         ideia         de         que         os         oceanos         têm         ilimitada
capacidade         de         assimilar         sem         riscos         o         imenso         e         contínuo
aporte         de         poluentes         e         lixo.         Abaixo         observa-se         uma         figura
a         respeito         de         uma         triagem         do         lixo         recolhido         em         dois         dias
na         praia         de         Tamandaré         (PE).         As         praias         do         município         de
Tamandaré,         em         Pernambuco,         a         110         km         ao         sul         de         Recife,
têm         grande         importância         turística         (no         verão,         a         população
local         passa         de         17         mil         para         mais         de         60         mil         pessoas).         Além
disso,         essas         praias         fazem         parte         das         áreas         de         proteção
ambiental         (APAs)         de         Guadalupe         e         de         Marinha         Costa         dos
Corais,         criadas         para         preservar         os         ambientes         costeiros         da
região.         Em         dezembro         de         1999         e         janeiro         de         2000,         uma
equipe         do         Departamento         de         Oceanografia         da
Universidade         Federal         de         Pernambuco         realizou,         em         dois
domingos,         um         levantamento         qualitativo         e         quantitativo         do
lixo         deixado         na         praia         de         Tamandaré         por         diaristas
(pessoas         que         frequentam         a         praia         por         um         dia).

Fonte:         Araújo,         MCB;         Costa,         MF.         Lixo         no         ambiente         marinho.         Ciência

Hoje,         vol.         32,         n°         191.         2003.

Portanto,         nas         alternativas         estão         algumas         questões         que
são         possíveis         de         avaliar         em         relação         ao         estudo         realizado
pelos         pesquisadores         da         universidade,         associado         aos
seus         conhecimentos         sobre         o         assunto:         ecologia         e         meio
ambiente.         Marque         a         alternativa         INCORRETA.
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(A) O         metal,         principalmente         representado         pelas         latinhas
de         alumínio,         representa         um         quantitativo         de         coleta
semelhante         ao         do         plástico,         uma         vez         que         falta
incentivo         na         reciclagem         desses         resíduos.

(B) O         lixo         nas         praias         além         das         perdas         estéticas         também
pode         trazer         sérios         prejuízos,         tanto         econômicos
quanto         biológicos,         ao         ambiente         marinho.

(C) As         redes         e         linhas         de         pesca         abandonadas         ou
perdidas         no         oceano         tornam-se         armadilhas         fatais:
muitos         animais         marinhos         morrem         por
estrangulamento         ou         porque         ficam         presos         e         não
podem         se         locomover.

(D) O         quantitativo         de         plásticos         como         lixo         não         é         um
problema         exclusivo         do         Brasil,         pois         ele         configura-se
como         predominante         na         composição         de         lixo         em
diversos         países,         configurando         um         padrão         mundial.

(E) Nesse         trabalho         foi         possível         constatar         que         os
plásticos         foram         os         itens         que         tiveram         maior         proporção
de         itens         coletados.

Os         estudos         continuam         envolvendo         apenas         plásticos         (que
predominam         no         lixo)         e         em         área         maior.         O         objetivo         agora         é
associar         o         lixo         à         sua         fonte,         obtendo         informações         que
permitam         propor         medidas         de         controle         do         problema         em
Tamandaré.         O         predomínio         dos         plásticos         na         composição
do         lixo         é         relatado         por         inúmeros         pesquisadores,         em
trabalhos         semelhantes         realizados         em         diversos         países.         É,
portanto,         um         padrão         mundial.

Observou-se         também         que,         embora         visualmente         o
consumo         de         cerveja         em         lata         seja         elevado,         no         final         do
domingo         não         foi         coletada         uma         quantidade         equivalente
dessas         embalagens.         A         explicação         é         a         eficiência         do
recolhimento         das         latas         por         catadores,         em         função         da
existência         de         um         bom         mercado         de         reciclagem         de
alumínio.

Referência:         Araújo,         MCB;         Costa,         MF.         Lixo         no         ambiente
marinho.         Ciência         Hoje,         vol.         32,         n°         191.         2003.

Bruno         Leonardo         dos         Santos         Peres,         Vanessa         Aline
Anacleto         Pires,         Valdevino         Krom.         RECICLAGEM         DE
LATAS         DE         ALUMÍNIO         NO         BRASIL.         VIII         Encontro         Latino
Americano         de         Iniciação         Cientifica         e         IV         Encontro         Latino
Americano         de         Pós-Graduação         -         Universidade         do         Vale         do
Paraíba.         Disponível         em:<         pddfICC6-0.ppdf
epg.univap.br/cd/INIC_2004/trabalhos/inic/pdf/IC6-20.pdf
>

SEBRAE.         Reciclagem         de         alumínio.         Disponível         em:<         HRR
OONNUUSSIDDEEAAS_DDE_NNEGGOCCOO/PDDFS/
390pd
IVOS_CHRONUS/IDEIAS_DE_NEGOCIO/PDFS/390.pdf
>

Questão 29
Os         fungos         liquenizados         são         resultantes         de         uma
associação         mutualística         entre         fungos         e         algas,         sendo         que
o         fungo         predomina         na         associação.         Eles         crescem         em
ambientes         onde         normalmente         o         fungo         ou         a         alga         não
sobreviveriam         de         forma         independente,         tais         como         em
regiões         muito         frias         ou         em         ambientes         muito         secos.         Nessa

relação         a         alga         cede         ao         fungo         os         produtos         da         fotossíntese
e         em         troca         recebe         os         sais         minerais.         Os         fungos
liquenizados         crescem         sobre         rochas,         solos,         troncos         de
árvores,         geralmente         são         pioneiros         no         processo         de
sucessão         ecológica.

Fonte:         César;         Sezar;         Caldini.         Biologia.         Volume         2.         São         Paulo:         Editora

Saraiva,         2010         (modificado).

São         considerados         como         bons         indicadores         da         qualidade
do         ar,         por         qual         motivo?                  Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) São         bem         sensíveis         à         poluição,         pois         eles         absorvem
com         facilidade         o         vapor-d'         água         e         íons         em         solução,
também         absorvem         traços         mínimos         de         poluentes.

(B) O         ambiente         puro         é         responsável         por         manter
funcionando         a         enzima         anidrase         carbônica.

(C) O         ambiente         com         baixa         qualidade         promove         uma
diminuição         do         nitrogênio         disponível,         fator
indispensável         a         sobrevivência         dos         fungos
liquenizados.

(D) Num         ar         carregado         de         poluentes         acontece         a
aceleração         da         produção         de         queratina         que         passa         a
envolver         todo         o         fungo,         impedindo         as         trocas         gasosas.

(E) Num         ambiente         poluído         ocorre         a         baixa         na         reprodução
por         meio         dos         príons,         consequentemente         a         não
reprodução         dos         fungos         liquenizados.

O         ambiente         puro         é         responsável         por         manter         funcionando
a         enzima         anidrase         carbônica.         Essa         enzima         existe         no
interior         das         hemácias.

Quitina         é         um         polissacarídeo         presente         nos         fungos.

A         reprodução         dos         fungos         ocorre         pelos         sorédios.

César;         Sezar         e         Caldini.         Biologia.         Volume         2.         São         Paulo:
Editora         Saraiva,         2010.

xCC/?oormatppdf
elo.br/j/abd/a/98q65HvQjNNdGsy43Wc6nxC/?format=pdf

Omar         Lupi.         Doenças         priônicas:         avaliação         dos         riscos
envolvidos         na         utilização         de         produtos         de         origem         bovina.
An         bras         Dermatol,         Rio         de         Janeiro,         78(1):7-18,         2003.

Questão 30
A         replicação         do         DNA         consiste         na         produção         a         partir         de
uma         molécula         original,         conhecida         como         molécula-mãe,
de         duas         novas         moléculas         idênticas         de         DNA,         chamadas
de         moléculas-filhas.         Essa         forma         de         duplicação         tem
grande         importância         na         multiplicação         celular,         pois         garante
que         as         células         resultantes         de         um         processo         de         divisão
celular         recebam         a         mesma         quantidade         de         moléculas         de
DNA         da         célula         original.

Fonte:         Sônia         Lopes         e         Sergio         Rosso.         Ciências         da         Natureza:         Mundo

tecnológico         e         Ciências         aplicadas.         São         Paulo:         Editora         Moderna,         2020.

Sobre         o         processo         de         replicação         do         DNA,         marque         a
alternativa         CORRETA.
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(A) A         replicação         do         DNA         inicia-se         com         a         separação         das
duas         cadeias         da         molécula         por         meio         da         ação         de
enzimas,         à         medida         que         ocorre         a         separação,         as
enzimas         denominadas         "DNA         replicases"         catalisam         a
síntese         da         nova         cadeia.

(B) Uma         molécula         de         DNA         difere         da         outra         pelo         número         e
pela         sequência         de         seus         íntros,         ou         seja,         as         regiões
codificantes         do         DNA.

(C) Na         replicação         ocorre         o         processo         de         síntese         de
proteínas         e         nesse         processo         ocorrem         três         tipos         de
RNA:         nuclear,         citoplasmático         e         decodificador.

(D) A         replicação         do         DNA         é         semiconservativa,         pois         cada
molécula-filha         é         formada         por         uma         cadeia         original,
proveniente         da         molécula-mãe,         mas         é         uma         cadeia
nova         recém-sintetizada.

(E) A         RNA         polimerase         é         a         responsável         pela         transcrição
do         RNA         em         DNA.

A         replicação         do         DNA         inicia-se         com         a         separação         das         duas
cadeias         da         molécula         por         meio         da         ação         de         enzimas,         à
medida         que         ocorre         a         separação,         as         enzimas
denominadas         DNA         polimerases         catalisam         a         síntese         da
nova         cadeia.

A         RNA         polimerase         é         a         responsável         pela         transcrição         do
RNA         em         DNA.         Esse         processo         relaciona-se         à         transcrição
do         DNA,         o         que         não         é         o         solicitado         na         questão.         Além
disso,         contém         um         erro         estrutural,         pois         a         enzima         RNA
polimerase         atua         na         transcrição         do         DNA         em         RNA.

Uma         molécula         de         DNA         difere         da         outra         pelo         número         e
pela         sequência         de         seus         nucleotídeos.         Além         disso,         os
íntrons         são         as         regiões         não         codificantes.

Na         tradução         ocorre         o         processo         de         síntese         de         proteínas
e         nesse         processo         ocorrem         três         tipos         de         RNA:
ribossômico,         mensageiro         e         transportador.

Refeência:         Sônia         Lopes         e         Sergio         Rosso.         Ciências         da
Natureza:         Mundo         tecnológico         e         Ciências         aplicadas.         São
Paulo:         Editora         Moderna,         2020.

Língua Inglesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 31 a 37.

(1º§)It         comes         amid         warnings         that         households         could         face
blackouts         this         winter.         The         National         Grid,         which         is
responsible         for         the         UK's         gas         and         electricity         supply,         has
said         there         may         not         be         enough         power         on         colder         days
when         demand         is         higher.

(2º§)Supply         to         the         UK         has         dropped         partly         due         to         the
ongoing         war         in         Ukraine.         The         lack         of         supply         has         prompted
the         National         Grid         to         develop         the         "demand         flexibility
service".Households         will         be         paid         by         suppliers         to         use         their
energy         at         less         busy         times         between         November         and         March,
2023.         It         is         hoped         if         enough         people         do         this,         it         will         reduce
the         likelihood         blackouts         will         have         to         be         imposed.

(3º§)Peak         time         is         usually         in         the         early         evening         when
workers         return         from         work.         Two         major         energy         firms         have

already         confirmed         they'll         offer         customers         money         to         use
their         appliances         at         off-peak         times.

(4º§)OVO         Energy         has         announced         a         trial         where
customers         can         save         up         to         £100         on         their         bills         by         switching
their         usage         to         less         busy         times         of         the         day.         Octopus
Energy         has         also         said         customers         will         be         £100         better         off         by
using         its         "Saving         Sessions"         flexibility         service.

(5º§)Other         energy         suppliers         have         not         yet         announced         how
they         will         run         the         scheme.         But         you'll         need         to         be         on         a         smart
meter         which         ever         supplier         you         are         with         to         take         advantage
of         it.

(6º§)Most         people         currently         pay         the         same         amount         for
energy         throughout         the         day         and         night,         unless         you         are         on
an         Economy         7         or         10         tariff.         These         give         you         cheaper         rates
during         the         night         and         more         expensive         ones         in         the         daytime.

(7º§)You'll         pay         the         off-peak         rates         for         either         seven         or         10
hours         during         the         night,         hence         the         name.         You're         charged
the         on-peak         rate         for         the         remaining         hours         in         the         day.

(8º§)We         previously         revealed         how         these         "time-of-use"
tariffs         can         slash         your         bills         by         as         much         as         £120         a         year.         But
households         should         be         aware         of         the         fire         risk         of         using
some         appliances         at         night         -         we         explain         how         to         stay         safe.
Here         we         explain         how         Octopus         Energy         and         Ovo
customers         can         get         paid         to         use         energy         at         different         times.

(9º§)Octopus         Energy,         the         UK's         fourth         largest         supplier,
says         its         1.4million         customers         on         smart         meters         and         5,000
of         its         business         customers         can         save         £100         by         signing         up         to
the         scheme.

(10º§)Those         interested         in         the         scheme         can         register         their
interest         here.

-aa

ps://www.thesun.co.uk/money/20038950/energy-firms-pay-household-a

ppliances-night/

-aapplaance-nnght

n.co.uk/money/20038950/energy-firms-pay-household-appliances-night/

Questão 31
In         "But         households         should         be         aware         of         the         fire         risk         of
using         some         appliances         at         night         -         we         explain         how         to         stay
safe.         Here         we         explain         how         Octopus         Energy         and         Ovo
customers         can         get         paid         to         use         energy         at         different         times."
(8º§),         the         verbs         in         bold         would         be         respectively:

(A) Irregular,         irregular,         irregular.

(B) Regular,         regular,         regular.

(C) Regular,         irregular,         regular.

(D) Regular,         regular,         irregular.

(E) Irregular,         regular,         irregular.

Questão 32
Textual         genre         is         a         concept         that         seeks         to         understand         and
explain         the         materialization         of         the         countless         texts         we         use
in         daily         life,         from         phone         messages         and         posts         on         social
networks         to         job         interviews,         scientific         articles         and         others.
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We         can         say         that         the         text         in         question         would         be:

(A) A         report.         Text         type:         injunctive.

(B) A         notice.         Text         type:         narrative.

(C) A         lecture.         Text         type:         argumentative.

(D) An         open         letter.         Text         type:         descriptive.

(E) A         thesis.         Text         type:         associative.

Questão 33
Consider         the         following         assertives:

I.         The         expression         "off-peak"         (7º§)         could         be         translated         as
"fora         do         pico".

II.         The         word         "fourth"         (9º§)         is         a         preposition.

III.         The         word         "amid"         (1º§)         could         be         replaced         by         "ápice".

Which         one(s)         is(are)         correct?

(A) Only         II         and         III.

(B) Only         I.

(C) Only         I         and         II.

(D) Only         II.

(E) I,         II         and         III.

Questão 34
Choose         the         alternative         that         presents         a         conjunction         used
to         unite         statements         with         opposite         meanings.

(A) Which         (1º§).

(B) But         (5º§).

(C) Either         (7º§).

(D) If         (2º§).

(E) And         (1º§).

Questão 35
Consider         the         excerpt         below:

(2º§)         "It         is         hoped         if         enough         people         do         this,         it         will         reduce
the         likelihood         blackouts         will         have         to         be         imposed."

The         term         in         bold         has         the         same         semantic         value         as         the
word:

(A) Slim.

(B) High.

(C) Sufficient.

(D) Pull         out.

(E) Scanty

Questão 36
By         reading         the         text,         we         can         say         that         its         central         theme
would         be:

(A) UK         energy         providers         are         offering         customers         money         to
use         more         energy         at         different         times         of         the         day.

(B) The         lack         of         electric         heaters         in         the         UK         market.

(C) Britain's         participation         in         the         Ukrainian         War.

(D) The         reinvention         of         the         UK         laundry         market.

(E) OVO         Energy         will         give         a         discount         to         those         who         do
their         laundry         in         the         early         evening.

Questão 37
According         to         the         text,         to         save         energy,         companies         will
need         to:

(A) Sell         labor         power         in         exchange         for         energy.

(B) Purchase         a         smart         meter.

(C) Buy         solar         energy         credit.

(D) Replace         their         old         heaters         for         modern         ones.

(E) Change         electrical         appliances         that         use         most         energy.

Questão 38
In         the         sentence         "eu         estarei         aí         com         eles",         the         best         English
translation         would         be:

(A) I         am         going         to         be         here         with         her.

(B) I         am         going         to         be         there         with         it.

(C) I         will         be         there         with         them.

(D) I         will         be         here         with         they.

(E) I         will         be         there         with         their.

Questão 39
Consider         the         sentence         below:

"At         lunch         time,         from         the         balcony         of         my         house,         I         saw         my
neighbor         changing         the         dog's         collar."

How         many         false         cognates         did         you         find         in         the         sentence
above?

(A) 5.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 4.

(E) 2.

Questão 40
Mark         the         alternative         that         presents         a         sentence         with         a
possessive         pronoun.

(A) The         decision         about         the         trip         is         theirs.

(B) This         right         here         is         a         work         of         art.

(C) Who         is         absent?

(D) She         needed         water.
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(E) Everyone         likes         Peter. Conhecimentos Gerais

Questão 41
Com         um         ano         de         atraso         por         causa         da         pandemia         do
coronavírus,         em         novembro         de         2021         aconteceu         a         26ª
Conferência         do         Clima,         a         COP26,         encerrada         com         o         Pacto
de         Glasgow,         que         frustrou         as         expectativas         dos         mais
otimistas,         mantendo         o         objetivo         de         limitar         o         aumento         da
temperatura         do         planeta         a         1,5°C.         O         Brasil         participou         deste
evento         sem         grandes         destaques,         exceto         pelo         fato         de,
junto         com         alguns         dos         países         mais         poluentes         do         mundo,
não         assinar         um         acordo         referendado         por         outras         77
nações.         Qual         das         alternativas         abaixo         cita         o         compromisso
que         o         Brasil         não         achou         viável         para         assumir         na         COP26?

(A) Recuperar         30         milhões         de         hectares         de         pastagens
degradadas.

(B) Zerar         a         produção         de         energia         à         base         de         carvão.

(C) Incentivar         a         ampliação         da         malha         ferroviária.

(D) Alcançar,         em         2030,         a         participação         de         45%         a         50%         das
energias         renováveis         na         composição         da         matriz
energética.

(E) Restaurar         e         reflorestar         18         milhões         de         hectares         de
florestas         até         2030.

Defesa         1)

"Entre         as         negociações         realizadas         nesta         quinta-feira         (4)
na         26ª         Conferência         das         Nações         Unidas         sobre         Mudanças
Climáticas         (COP26),         em         Glasgow,         77         países         assinaram
um         documento         de         compromisso         para         zerar         a         produção
de         energia         à         base         de         carvão.         A         queima         do         mineral,         que         é
um         combustível         fóssil,         libera         o         dióxido         de         carbono,
causando         poluição         na         atmosfera,         agravando         o
aquecimento         global         e         contribuindo         para         a         chuva         ácida.
Brasil,         Estados         Unidos         e         China         não         assinaram         o
documento,         que         busca         a         energia         mais         limpa         prevista         no
Acordo         de         Paris."

Disponível         em:         estaddoosunddosee-chinaannaoasssina
m-acoodoopara-zerar-eenerga-a-baasedde-carvao
ao-assinam-acordo-para-zerar-energia-a-base-de-carvao

Defesa         2)

"Em         meio         a         este         debate,         porém,         o         Brasil         tem         ido         na
contramão,         ficando         também         de         fora         do         compromisso         em
zerar         a         queima         de         carvão.         Embora         seja         pouco
dependente         do         mineral         em         comparação         a         outras         nações,
em         agosto         deste         ano,         o         governo         de         Jair         Bolsonaro
lançou         um         programa         para         seu         uso         sustentável,         com         o
objetivo         de         atrair         cerca         de         R$         20         bilhões         em
investimentos         nos         próximos         10         anos,         segundo         a
proposta         publicada         no         site         do         Ministério         de         Minas         e
Energia."

Disponível          em:          do-carvvaomaaispoluennte/
al.com.br/ambiente/cop26-acordo-carvao-mais-poluente/

Defesa         3)

"Além         da         nova         meta,         o         Ministério         do         Meio         Ambiente
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apresentou         diretrizes         para         a         agenda         estratégica         voltada
à         neutralidade         climática.         Entre         as         medidas,         estão:

Zerar         o         desmatamento         ilegal         até         2028:         15%         por         ano         até
2024,         40%         em         2025         e         2026,         e         50%         em         2027,
comparando         com         o         ano         de         2022;

Restaurar         e         reflorestar         18         milhões         de         hectares         de
florestas         até         2030;

Alcançar,         em         2030,         a         participação         de         45%         a         50%         das
energias         renováveis         na         composição         da         matriz
energética;

Recuperar         30         milhões         de         hectares         de         pastagens
degradadas;

Incentivar         a         ampliação         da         malha         ferroviária."

Disponível         em:         uee-coonneencaa-do-climma-siggniccoou
pparaoo-brasle-o-mmundo
-conferencia-do-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo

Questão 42
A         morte         da         Rainha         Elizabeth         causou         comoção         entre         a
maioria         dos         ingleses,         pois         muitos         deles         nunca         souberam
o         que         era         estar         sob         os         olhos         de         outro         membro         da
monarquia,         tendo         em         vista         que         ela         ocupou         o         trono         por
cerca         de         70         anos.

Se         de         um         lado         destacava-se         o         luto,         de         outro         uma
movimentação         dava         novos         rumos         para         o         cenário         político
da         Inglaterra         a         pouco         menos         de         48         horas         antes         do         fim         de
seu         reinado.         Que         fato         foi         este?

(A) O         início         da         Monarquia         Absolutista         no         Reino         Unido.

(B) A         renúncia         do         Príncipe         Charles         ao         seu         lugar         na         linha
de         sucessão         do         trono.

(C) O         fim         da         monarquia         na         Inglaterra.

(D) O         retorno         do         Reino         Unido         à         União         Europeia.

(E) A         troca         do         primeiro-ministro         Boris         Johnson         por         Liz
Truss.

"Pela         primeira         vez         em         sua         história,         o         Reino         Unido         trocou
de         monarca         e         de         primeiro-ministro         na         mesma         semana.
Uma         prova         de         fogo         inédita         para         Liz         Truss,         a         nova         chefe
de         Governo         que         liderou         o         país         apenas         48         horas         sob         o
reinado         de         Elizabeth         II."

Disponível         em:         3566722-lzruss-enffenna-pppova-de-ogo
o-apo-a-mmote-da-ainhaeelizaabeth-ihhtm
ta-prova-de-fogo-apos-a-morte-da-rainha-elizabeth-ii.html

Questão 43
A         educação         brasileira         foi         fortemente         impactada         pela
pandemia         da         covid-19,         pois         a         necessidade         de
manutenção         das         aulas         por         meio         digitais         tornou-se         um
empecilho         para         o         desenvolvimento         da         aprendizagem,
agravado         pelas         desigualdades         sociais         e         econômicas.
Qual         das         alternativas         abaixo         cita         algumas         das
consequências         deste         processo         que         são         comprovadas
nas         instituições         de         ensino         nos         dias         atuais?

(A) Abertura         de         postos         de         acesso         digital         nas         escolas         da
rede         pública         do         país         de         forma         definitiva.

(B) Massificação         do         acesso         à         internet         e         equipamentos
digitais.

(C) Crianças         semi-alfabetizadas,         com         defasagem         ou
mesmo         fora         da         escola.

(D) Crianças         mais         integradas         no         universo         digital,
desenvolvendo         habilidades         tecnológicas         e
participando         ativamente         da         grande         rede.

(E) Aprovação         da         distribuição         de         internet         gratuitamente
em         todo         o         país.

"A         pandemia         de         Covid-19         impactou         de         forma         profunda         a
educação         brasileira.

Frente         às         desigualdades         sociais         e         econômicas         do         país,         a
adoção         do         ensino         remoto,         com         aulas         virtuais         para         os
estudantes,         não         foi         suficiente         para         frear         os         altos         índices
de         evasão         escolar.

Afinal,         grande         parte         dos         estudantes         brasileiros         não         têm
acesso         à         internet         ou         não         possuem         um         computador         para
estudar,         por         exemplo.

Além         das         dificuldades         do         ensino         a         distância,         a
necessidade         de         ajudar         no         sustento         da         família,
principalmente         em         função         da         pandemia,         também         fez         com
que         muitos         jovens         deixassem         os         estudos         de         lado."

Disponível          em:          s
ttps://ead.ucs.br/blog/temas-de-redacao-para-enem#dois

Questão 44
"Após         12         anos         de         desenvolvimento,         o         Amazonia-1,
primeiro         satélite         de         observação         projetado,         integrado,
testado         e         operado         totalmente         pelo         Brasil,         foi         lançado         em
28         de         fevereiro         na         base         de         foguetes         Satish         Dhawan
Space         Centre         (SHAR),         em         Sriharikota,         na         Índia,
chegando         a         752         km         de         altitude,         na         órbita         da         Terra".

Disponível          em:

http://desafios2.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/noticia/

ndaa

cias/239-amazonia-1-primeiro-satelite-100-brasileiro-e-lancado-na-india

A         idealização         do         Amazonia-1         surgiu         da         necessidade         de
se         reduzir         a         dependência         de         imagens         de         satélites
estrangeiros         e         tem         como         objetivo:

(A) A         visualização         ampla         e         constante         de         todo         o         território
nacional,         para         garantir         o         monitoramento         de         nossas
fronteiras,         por         terra,         água         e         ar.

(B) O         monitoramento         da         agricultura,         do         meio         ambiente,
dos         reservatórios         de         água         e         de         desastres         ambientais
em         todo         o         território         nacional,         principalmente         na
região         amazônica.

(C) Aperfeiçoar         a         tecnologia         brasileira         de         monitoramento
por         imagem,         para         produzir         artefatos         tecnológicos         e
comercializá-los         no         mercado         internacional.

(D) Divulgar         a         eficiência         do         satélite         brasileiro,         visando         a
dominação         do         mercado         internacional         no         setor.
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(E) Monitorar         o         espaço         aéreo         brasileiro,         a         fim         de         evitar
possíveis         invasões         de         outros         países.

"Após         12         anos         de         desenvolvimento,         o         Amazonia-1,
primeiro         satélite         de         observação         projetado,         integrado,
testado         e         operado         totalmente         pelo         Brasil,         foi         lançado         em
28         de         fevereiro         na         base         de         foguetes         Satish         Dhawan
Space         Centre         (SHAR),         em         Sriharikota,         na         Índia,
chegando         a         752         km         de         altitude,         na         órbita         da         Terra.

O         Amazonia-1         começou         a         ser         idealizado         em         2009         pelo
Instituto         Nacional         de         Pesquisas         Espaciais         (Inpe)         para
reduzir         a         dependência         de         imagens         de         satélites
estrangeiros.

Desenvolvido         pelo         Inpe         em         parceria         com         o         Ministério         da
Ciência,         Tecnologia         e         Inovações         (MCTI)         e         a         Agência
Espacial         Brasileira         (AEB),         o         satélite         é         o         primeiro
construído         a         partir         da         Plataforma         Multimissão         (PMM),
também         desenvolvida         pelo         Inpe         para         uso         em         diferentes
projetos,         com         redução         de         custos.

O         foguete         utilizado         para         o         lançamento         foi         um         "Veículo         de
Lançamento         de         Satélites         Polares"         (PSLV,         na         sigla         em
inglês),         integrante         da         missão         PSLV-C51,         que         além         do
Amazonia-1         transportou         outros         18         satélites,         cinco         da
Índia         e         13         dos         Estados         Unidos.

O         lançamento         foi         feito         na         Índia         porque,         além         de         o         Brasil
não         possuir         um         foguete         com         tamanho         suficiente         para
colocar         o         Amazonia-1         em         órbita,         o         Centro         de
Lançamento         de         Alcântara,         no         Maranhão,         com
capacidade         para         lançar         foguetes         do         porte         do         Veículo
Lançador         de         Satélites         (VLS),         com         19,7         metros         de         altura,
não         possui         estrutura         para         foguetes         como         o         PSLV
indiano,         com         44,4         metros.

Com         um         imageador         óptico         de         visada         larga         (câmera         com
3         bandas         de         frequências         no         espectro         visível         e         1         banda
próxima         do         infravermelho),?         o         satélite         vai         gerar         imagens
do         planeta         a         partir         da         observação         de         uma         faixa         de
aproximadamente         850         km,         com         64         metros         de         resolução.
A         expectativa         é         que         o         equipamento         comece         a         fotografar
a         Terra         a         partir         do         espaço         cinco         dias         após         se         estabilizar
na         órbita,         para         o         que         não         há         prazo         definido.

Seu         objetivo         é         fornecer         dados         de         sensoriamento         remoto
e         imagens         para         o         monitoramento         ambiental         e         da
agricultura         em         todo         o         território         brasileiro,         especialmente
na         região         amazônica,         além         de         monitorar         a         região
costeira,         reservatórios         de         água         e         desastres         ambientais."

Disponível         em:         tciass/notcaaa/2339-ammazonia-11ppim
meioo-saaelie-100-baasleero-eelanncadoo-na-nia
onia-1-primeiro-satelite-100-brasileiro-e-lancado-na-india

Questão 45
Os         200         anos         da         Independência         do         Brasil         foram
comemorados         no         dia         07         de         setembro         de         2022,         muito
mais         com         uma         visão         crítica         do         movimento         do         que         com         a
histórica         romantização         do         grito         de         "independência         ou
morte"         supostamente         proferido         por         Dom         Pedro         para
ratificá-lo.         Atualmente         admite-se         que         a         separação         de
Brasil         e         Portugal         se         deu         por         fatores         diversos         que         não         se

concentram         em         um         único         momento.         Oficialmente,         de         que
forma         foi         proclamada         a         independência         do         Brasil?

(A) Por         meio         de         uma         carta         que         Dom         Pedro         enviou         a
Portugal         durante         sua         viagem         a         Santos.

(B) Com         a         chegada         de         invasores         holandeses         que
depuseram         Dom         Pedro,         libertando         o         Brasil         de
Portugal.

(C) Por         meio         do         chamado         Decreto         da         Independência,
assinado         por         Maria         Leopoldina         após         reunião         do
Conselho         de         Ministros,         por         ela         presidida,         com
posterior         sanção         de         Dom         Pedro.

(D) Com         um         ato         político         realizado         pelo         movimento
republicano         brasileiro.

(E) Por         meio         do         chamado         Tratado         da         Independência
proposto         pela         coroa         portuguesa         e         assinado         por         José
de         Bonifácio,         substituto         direto         de         Dom         Pedro.

"O         processo         para         o         Brasil         desvincular-se         de         Portugal
teve         mais         fatores         do         que         apenas         o         momento         no         Ipiranga.
O         estopim,         porém,         está         no         que         aconteceu         em         7         de
setembro.

Segundo         Jorge         Cintra,         Pedro         e         seu         séquito         estavam         em
uma         colina         próxima         ao         riacho         do         Ipiranga         quando         dois
mensageiros         chegaram         com         cartas         vindas         de         Portugal         e
do         Rio         de         Janeiro.

"O         príncipe         recebeu         um         conjunto         de         cartas.         As         mais
importantes         são         as         das         cortes         portuguesas,         a         de         sua
esposa         Leopoldina         -         que         no         momento         era         princesa
regente         interina         -         e         a         de         José         Bonifácio,         assessor         e
ministro         de         D.         Pedro",         conta         Cintra.

Nas         cartas,         as         cortes         exigiam,         "de         forma         injuriosa",         a
volta         de         Pedro         de         Alcântara         a         Portugal.         "Nas         cartas         o
chamavam         de         'rapazinho',         de         'brasileirinho',         como         uma
gozação,         uma         ofensa",         diz         Cintra.         "Isso         causou         uma
irritação         em         D.         Pedro,         que         fez         ele         reagir         como         se
dissesse:         'Eles         vão         ver         com         quem         estão         mexendo'."

Em         resposta         aos         pedidos,         a         carta         de         Maria         Leopoldina,
arquiduquesa         da         Áustria         e         primeira         esposa         de         D.         Pedro,
informa         que         ela,         como         chefe         interina,         havia         presidido
uma         reunião         do         Conselho         de         Ministros         e         assinado         o
Decreto         da         Independência,         declarando         o         Brasil         separado
de         Portugal.         "Ainda         era         necessário         que         D.         Pedro
sancionasse         a         resolução         da         esposa,         mas,         na         teoria,         o
Brasil         já         era         independente         ali",         destaca         Cintra."

Disponível         em:         9/nnos-220-nnos-da-nndependenncaadd
oo-brss-coonhheea-mitos-eveedaddessoobee-o-7de-see
mmbbo
-brasil-conheca-mitos-e-verdades-sobre-o-7-de-setembro

Questão 46
Em         24         de         fevereiro         de         2022         a         Rússia         invadiu         a         Ucrânia,
sem         declarar         exatamente         a         sua         motivação,         mas         pesam
neste         conflito         o         avanço         da         Organização         do         Tratado         do
Atlântico         Norte         -         Otan         no         leste         europeu         e         antigas
questões         geopolíticas         existentes         entre         os         dois         países.
No         que         diz         respeito         às         questões         culturais,         políticas         e
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territoriais,         a         história         nos         conta         um         longo         processo         de
desmembramentos         e         anexações         que         por         séculos         ditam
as         relações         na         região         de         um         modo         geral,         porém,         a
aproximação         entre         Ucrânia         e         Otan         é         um         elemento
relativamente         novo         neste         contexto         e,         mesmo         não         sendo
o         único         motivo,         pode         ter         sido         o         estopim         do         início         desta
guerra.         Por         que         a         adesão         da         Ucrânia         à         Otan         pode         ser
considerada         uma         ameaça         para         o         governo         russo?

(A) Porque         a         Otan         é         uma         organização         militar         capaz         de
oferecer         à         Ucrânia         a         força         bélica         que         ela         precisa         para
dominar         o         território         russo.

(B) Porque         com         a         adesão,         a         Ucrânia         passaria         a         adotar         a
política         de         segurança         e         proteção         militar         da         aliança,
que         na         visão         russa         representa         os         interesses         de         seus
principais         oponentes         no         cenário         internacional.

(C) Porque         com         a         afiliação         da         Ucrânia         à         Otan,         seu
território         passaria         a         ser         dominado         pelos         Estados
Unidos,         que         é         o         principal         opositor         da         Rússia         no
cenário         internacional.

(D) Porque         o         governo         russo         já         negociava         a         sua         adesão         à
Otan         e         este         processo         seria         impossível         caso         a
Ucrânia,         seu         maior         oponente,         fizesse         parte         da
organização.

(E) Porque         a         Otan         se         opunha         à         aproximação         dos         dois
governos         e         dificultaria         a         realização         de         um         acordo         de
paz         entre         Rússia         e         Ucrânia.

"Os         motivos         pelos         quais         a         Rússia         invadiu         a         Ucrânia
ainda         causam         intensos         debates         entre         analistas         políticos
e         pesquisadores.         A         invasão         aconteceu         no         dia         24         de
fevereiro         de         2022,         mas,         como         vimos         acima,         muitas         de
suas         motivações         podem         ser         identificadas         por         meio         de
uma         análise         histórica         da         conflituosa         relação         entre         os         dois
países         do         Leste         Europeu.

Uma         das         principais         razões         apontadas         para         a         invasão         é         a
maior         aproximação         da         Ucrânia         com         a         Otan,         organização
essa         que         representa,         na         visão         russa,         os         países         do
Ocidente         e         alguns         de         seus         principais         oponentes         políticos
no         cenário         internacional,         dentre         eles         os         Estados         Unidos.
Outras         nações         do         Leste         Europeu         e         que         fazem         fronteira
com         a         Rússia,         inclusive,         são         parte         dessa         aliança,         como
os         países         bálticos         (Letônia,         Estônia         e         Lituânia)         e         a
Polônia,         restando         somente         a         Ucrânia         e         Belarus.

Além         de         um         provável         ingresso         na         Otan         indicar         a         maior
força         do         Ocidente         na         região         e,         por         conseguinte,         a
redução         da         influência         russa         sobre         a         Ucrânia,         o         território
ucraniano         passaria         a         adotar         a         política         de         segurança         e
proteção         militar         da         aliança,         o         que         acarretaria         em         apoio
direto         de         outros         países-membros         em         caso         de
instabilidades         na         região."

Disponível         em:         -nnvadduu-a-uccannaaeem-2202.htmm
eografia/por-que-a-russia-invadiu-a-ucrania-em-2022.htm

Questão 47
A         pandemia         provocada         pela         disseminação         do
SARS-CoV-2         fez         o         mundo         vivenciar         o         medo         e         a         dor
diante         do         elevado         número         de         mortes         por         covid-19,

doença         causada         por         esse         vírus.         De         acordo         com         o         que         foi
divulgado,         em         qual         lugar         do         mundo         ocorreram         seus
primeiros         casos         de         contaminação?

(A) Em         Durban,         África         do         Sul.

(B) Em         Darhan,         na         Mongólia.

(C) Em         Tóquio,         no         Japão.

(D) Em         Wuhan,         na         China.

(E) Em         Nova         Iorque,         Estados         Unidos.

"Em         31         de         dezembro         de         2019,         a         Organização         Mundial         da
Saúde         (OMS)         foi         alertada         sobre         vários         casos         de
pneumonia         na         cidade         de         Wuhan,         província         de         Hubei,         na
República         Popular         da         China.         Tratava-se         de         uma         nova
cepa         (tipo)         de         coronavírus         que         não         havia         sido
identificada         antes         em         seres         humanos."

Disponível          em:          ovid-199
www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19

Questão 48
Em         todo         o         seu         extenso         território,         o         Brasil         possui         uma
variedade         de         recursos         naturais         capazes         de         proporcionar
a         produção         de         energia,         mas         nossa         matriz         elétrica         ainda         é
amplamente         dependente         das         hidrelétricas,         que         em
períodos         de         estiagem         tornam-se         insuficientes,         forçando         a
opção         pela         segunda         maior         fonte         brasileira,         que         foge         aos
padrões         de         sustentabilidade         vislumbrados         no         mundo
inteiro.         Qual         é         o         tipo         de         energia         elétrica         que         ocupa         o
segundo         lugar         em         volume         de         produção         no         Brasil?

(A) A         maremotriz.

(B) A         termelétrica.

(C) A         eólica.

(D) A         solar.

(E) A         nuclear.

"A         energia         termelétrica         é         a         segunda         mais         utilizada         no
Brasil,         de         acordo         com         dados         da         Agência         Nacional         de
Energia         Elétrica         (Aneel).         Ela         representa         quase         um         quarto
da         potência         energética         do         território         nacional,         que         é
gerada         por         mais         de         três         mil         usinas         hidrelétricas.         A         região
Sudeste,         especialmente         o         estado         de         São         Paulo,
concentra         a         maior         parte         dessas         unidades,         mas         elas
estão         distribuídas         por         todo         o         país."

Disponível          em:          trccahhtmm
asilescola.uol.com.br/geografia/energia-termoeletrica.htm

"As         hidrelétricas         no         Brasil         correspondem         a         90%         da
energia         elétrica         produzida         no         país.         A         instalação         de
barragens         para         a         construção         de         usinas         iniciou-se         no
Brasil         a         partir         do         final         do         século         XIX,         mas         foi         após         a
Segunda         Grande         Guerra         Mundial         (1939-1945)         que         a
adoção         de         hidrelétricas         passou         a         ser         relevante         na
produção         de         energia         brasileira."

Disponível          em:          -noo-braaihtm
educacao.uol.com.br/geografia/hidreletricas-no-brasil.htm
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Questão 49
Durante         muito         tempo         as         mudanças         nos         modelos         de
tecnologia         de         rede         móvel         significaram         para         a         população
em         geral         o         aumento         da         velocidade         de         transmissão         de
dados,         mas         com         a         quinta         geração         (5G)         que         está
chegando         ao         mercado         os         recursos         oferecidos         vão         muito
além         disso.         Os         avançados         recursos         da         nova         tecnologia
vem         popularizar         conceito         de         IoT,         chamado         de         "internet
das         coisas",         que         se         refere:

(A) À         interconexão         digital         de         objetos         cotidianos         com         a
internet.

(B) À         criação         de         um         chip         implantado         nas         pessoas,         capaz
de         controlar         os         objetos.

(C) À         interligação         entre         aparelhos         eletrônicos,         sem         o
auxílio         da         internet.

(D) A         um         meio         físico         de         conexão         das         pessoas         com         os
objetos.

(E) Ao         formato         de         transmissão         de         dados         usado         nos
satélites         que         enviam         informações         para         ferramentas
tecnológicas         na         terra.

"Internet         das         coisas         é         um         conceito         que         se         refere         à
interconexão         digital         de         objetos         cotidianos         com         a         internet,
conexão         dos         objetos         mais         do         que         das         pessoas.         Em
outras         palavras,         a         internet         das         coisas         nada         mais         é         que
uma         rede         de         objetos         físicos         capaz         de         reunir         e         de
transmitir         dados."

Disponível          em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_das_coisas

"A         Internet         das         Coisas         (IoT)         descreve         a         rede         de         objetos
físicos         incorporados         a         sensores,         software         e         outras
tecnologias         com         o         objetivo         de         conectar         e         trocar         dados
com         outros         dispositivos         e         sistemas         pela         internet.         Esses
dispositivos         variam         de         objetos         domésticos         comuns         a
ferramentas         industriais         sofisticadas.         Com         mais         de         7
bilhões         de         dispositivos         IoT         conectados         hoje,         os
especialistas         esperam         que         esse         número         cresça         para         10
bilhões         em         2020         e         22         bilhões         em         2025.         A         Oracle         tem
uma         rede         de         parceiros         de         dispositivo."

Disponível          em:
https://www.oracle.com/br/internet-of-things/what-is-iot/

Questão 50
"O         número         de         mortes         causadas         pelo         excesso         de         chuvas
no         Brasil         em         2022         é         o         maior         dos         últimos         10         anos         e
corresponde         a         27%         de         todas         as         vítimas         registradas
nesse         período.                  Só         nos         5         primeiros         meses         (de         janeiro         a
maio),         foram         478         vidas         perdidas         -número         65%         maior         que
o         registrado         em         todo         2021,         quando         290         pessoas
morreram."

Disponível          em:

(https://www.poder360.com.br/meio-ambiente/2022-concentra-

27-das-mortes-por-chuvas-dos-ultimos-10-anos/)

Como         dito         no         trecho         acima,         o         ano         de         2022         foi         marcado
por         grandes         tragédias         causadas         pelas         chuvas         intensas

que         aconteceram         de         forma         extremamente         grave         nos
estados         do:

(A) Pernambuco,         Bahia         e         São         Paulo.

(B) São         Paulo,         Espírito         Santo         e         Rio         de         Janeiro.

(C) Espírito         Santo,         Minas         Gerais         e         Rio         de         Janeiro.

(D) Rio         de         Janeiro,         Bahia         e         Pernambuco.

(E) Bahia,         Pernambuco         e         Minas         Gerais.

"O         maior         desastre         em         número         de         óbitos         de         2022
aconteceu         em         fevereiro         em         Petrópolis,         no         Rio         de         Janeiro,
quando         233         pessoas         morreram         devido         a         deslizamentos         e
alagamentos         causados         pela         chuva.

Na         época,         a         BBC         questionou         o         governo         do         Estado         sobre
relatos         de         moradores         da         área         afetada         de         que         eles         não
tinham         outro         lugar         para         ir.         O         governo         de         Claudio         Castro
afirmou         que         a         falta         de         habitação         é         um         problema         que         vem
desde         2011         e         que         a         construção         de         moradias         depende         da
liberação         de         terrenos         pela         prefeitura         de         Petrópolis.

O         Rio         de         Janeiro         teve         outro         desastre         em         abril,         quando         as
chuvas         causaram         deslizamentos         que         deixaram         20
mortos         (11         mortos         em         Angra         dos         Reis,         7         em         Paraty         e         1
em         Mesquita).

Os         estados         do         nordeste         também         foram         fortemente
afetados.         Somente         em         Recife         (PE),         pelo         menos         91
pessoas         morreram         na         última         semana.         Outras         26         pessoas
morreram         na         Bahia         no         início         do         ano.

A         região         nordeste         também         teve         1,2         milhão         de         pessoas
afetadas         pelas         chuvas         e         pelo         menos         R$         3         milhões         em
prejuízo         nos         últimos         6         meses,         com         danos         à         pecuária,         à
agricultura,         à         indústria,         ao         comércio,         aos         sistemas         de
geração         energia,         de         abastecimento         de         água,         de         esgoto,
de         limpeza,         de         segurança         pública,         de         controle         de         pragas,
de         transportes         e         de         telecomunicações."

Disponível         em:         =OOO%2200Ro%%20de%%00Jannero
%200eeve,,pessoas%200mmoreeam%%2nna%20%C3
%%BAlimma%200eemmana
oas%20morreram%20na%20%C3%BAltima%20semana.
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