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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  

 
Mulher (Sexo Frágil) 

   Erasmo Carlos 

 

Dizem que a mulher é o sexo frágil 
Mas que mentira absurda! 

Eu que faço parte da rotina de uma delas 

Sei que a força está com elas 
 

Vejam como é forte a que eu conheço 

Sua sapiência não tem preço 
Satisfaz meu ego, se fingindo submissa 

Mas no fundo me enfeitiça 

 
Quando eu chego em casa à noitinha 

Quero uma mulher só minha 

Mas pra quem deu luz não tem mais jeito 

Porque um filho quer seu peito 
 

O outro já reclama a sua mão 

E o outro quer o amor que ela tiver 
Quatro homens dependentes e carentes 

Da força da mulher 

 
Mulher! Mulher! 

Do barro de que você foi gerada 

Me veio inspiração 
Pra decantar você nessa canção 

 

Mulher! Mulher! 
Na escola em que você foi ensinada 

Jamais tirei um 10 

Sou forte, mas não chego aos seus pés  

 

1 – A partir dos versos da letra da canção: “Vejam 

como é forte a que eu conheço/Sua sapiência não 

tem preço/Satisfaz meu ego, se fingindo submissa/ 
Mas no fundo me enfeitiça” (linhas 5-8), considere as 

seguintes proposições: 

 
I. Embora haja a exaltação da importância da mulher 
para o narrador, esta circunscreve-se aos afazeres 

domésticos e ao papel de mãe e de esposa. 

 
II. O disfarce da baixa capacidade cognitiva feminina 

é tido como positiva pelo personagem masculino que 

se vê elogiado com a atitude. 

 
III. O texto acentua a fragilidade feminina ao 

apresentar situações nas quais a mulher não 

consegue se sobressair sozinha, marcando uma 

relação de inferioridade entre os gêneros. 

 
Está correto o que se afirma em  

 

a) I e III apenas.    

b) II e III apenas.    

c) I e II apenas.    

d) I, II e III.    

e) Apenas I. 

  
2 - No verso: “Do barro de que você foi gerada” (linha 

18), o narrador utilizou-se de um fenômeno para 
assegurar a coerência textual demarcado como  

 

a) intertextualidade.    

b) situacionalidade.    

c) aceitabilidade.    

d) informatividade.    

e) neologismo. 

 

3 - Em língua portuguesa, é correto dizer que os 

sinônimos são palavras de significados semelhantes a 
outra e que podem, em alguns contextos, ser usadas 

em seu lugar sem alterar o significado da sentença. 

No trecho “Mulher! Mulher!/Do barro de que você foi 

gerada/Me veio inspiração/Pra decantar você nessa 
canção” (linhas 17-20), o significado do verbo 

decantar nesse contexto é  

 

a) lamentar.    

b) homenagear.    

c) contestar.    

d) negar.    

e) constranger. 

 
4 - De acordo com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e com a gramática normativa e 

tradicional, quanto à colocação pronominal, assinale 

a alternativa correta.  
 

a) Espero que Milton nunca esqueça-se de mim.    

b) Não me diga que Jorge faltou hoje.    

c) Tudo incomoda-me em você.    



d) Em tratando-se de informática, Lucas é o 

melhor.    

e) Foi Ronaldo quem ensinou-me matemática.    

 

5 - Com relação à colocação pronominal e ao emprego 

dos pronomes, observe a tirinha abaixo. 

 

 

 
 

I. No primeiro quadrinho, o pronome “mim” foi 

utilizado de forma incorreta, no que tange à norma 

padrão da Língua Portuguesa e de acordo com a 
gramática normativa. 

 

II. No terceiro quadrinho, a frase: “Eu sei, estes 
momentos nos deixam sem palavras...”, para seguir a 

regra da colocação pronominal, deveria ter sido 

escrita da seguinte maneira: “Eu sei, estes momentos 
deixam-nos sem palavras...”. 

 

III. A frase: “Beije-me como nunca beijou alguém 

antes!” pode ser reescrita da seguinte maneira, sem 
que haja prejuízo semântico: “Beije-me como nunca 

beijou ninguém antes!”. 

 
É correto o que se afirma em  

 

a) II, apenas.    

b) I e III, apenas.    

c) I, II e III.    

d) III, apenas.    

e) II e III, apenas.    

 

6 - Leia este texto e responda à questão. 

  
No dia seguinte, fui à casa da filha do dono da livraria 

[...]. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus 

olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra 

menina, e que eu voltasse no dia seguinte para 
buscá-lo. [...] Dessa vez nem caí; guiava-me a 

promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias 

seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o 
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas 

ruas como sempre e não caí nenhuma vez. 

  
Clarice Lispector. Felicidade Clandestina. RJ: ed. 

Rocco, 1998. p. 9.  

  
  

Apesar de, nas variedades do português falado no 

Brasil, a colocação pronominal fugir às regras 

gramaticais, esta é sistematizada pela gramática 
normativa da língua. Assim sendo, assinale a 

alternativa que apresenta o emprego do pronome 

oblíquo no texto infringindo essa normatização.  
 

a) [...] Não me mandou entrar.    

 
b) [...] disse-me que havia emprestado o livro a 

outra menina, [...]    

 
c) [...] e que eu voltasse no dia seguinte para 

buscá-lo.    

 

d) [...] guiava-me a promessa do livro, [...]    
 

e) [...] o amor pelo mundo me esperava, [...]    

 

  

  

  
7 - Leia: 
 

I. Nem filhos, nem netos, ninguém lhe dava ouvidos. 

 
II. Quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra. 

 

III. Me avisaram do acidente por telefone. 
 

Nas frases anteriores, a colocação pronominal está 

correta em  
 

a) I, apenas.    

b) II, apenas.    

c) III, apenas.    

d) I e II, apenas.    

e) I, II e III.    

  

 



Redação 
 
8 - Leia. 

 

 
 

 

9 – Leia. 

 
 

A obesidade, um dos fatores de risco da COVID-

19, cresceu 72% no Brasil entre 2006 e 2019. De 

acordo com o Vigitel, do Sistema de Vigilância de 
Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis do Ministério da Saúde, a 

porcentagem de brasileiros obesos passou de 11,8%, 
no início do período, para 20,9% no ano passado, ou 

seja, dois a cada dez brasileiros hoje sofrem com esse 

problema.   

A tendência é que esse número continue 
crescendo, segundo Wolney Lisboa Conde, professor 

da Faculdade de Saúde Pública da USP. Podemos 

atribuir tal fenômeno ao “crescimento dos fatores que 
impulsionam a obesidade: o sedentarismo está 

aumentando, a atividade física, sobretudo a voltada 

para o lazer, não alcança grande parte da população, 
e a alimentação tem sistematicamente piorado”, 

aponta o especialista em nutrição. 

 
Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/obesidade-cresce-72-no-
brasil/. 
 
Sobre a relação entre hábitos da população e as suas 
condições de saúde, as informações apresentadas no 

texto permitem inferir que  

 

a) a presença maior dos alimentos 
industrializados e gordurosos na dieta da 

população tem tornado escasso o consumo de 

sais e açúcares, o que tem contribuído para o 

equilíbrio metabólico e nutricional.    
 

b) a ocorrência de casos de obesidade e doenças 

associadas na população jovem advém das 
condições de alimentação, enquanto, na 

população adulta, os fatores hereditários são 

preponderantes.  

   
c) o sedentarismo, somado a uma alimentação 

desequilibrada nutricionalmente, constitui um 

fator relacionado ao aparecimento de doenças 
crônicas na população, como diabetes e 

hipertensão.   

  
d) a diminuição do consumo de alimentos ricos 

em carboidratos associada com um maior 

consumo de alimentos ricos em proteínas 
contribuiu para o aumento da obesidade na 

população.    

 

e) a prática regular de atividade física é um 
importante fator de controle da diabetes entre 
a população brasileira, por provocar um 

constante aumento da pressão arterial 

sistólica.   
  
10 – Leia. 

 

 
 
Nessa tira, Mafalda faz um comentário à amiga 
expondo empatia e solidariedade. O posicionamento 

crítico presente na tira é decorrente da fala  

 
a) ideológica e agregadora, que entra em 

consonância com a fala da Mafalda.   

  

b) fraterna e humana, que coincide com o ponto 

de vista de Mafalda.    



 

c) conservadora e esperançosa, que reforça a 
ideia inicial de Mafalda.    

 

d) dissonante e excludente, que subverte a ideia 
defendida por Mafalda.    

 

e) altruísta e dissonante, que entra em harmonia 

com Mafalda desde o início.    

 

 

Literatura 
 
11 - Leia um trecho de livro “A hora da estrela”, de 

Clarice Lispector. A seguir, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

"Por que escrevo? Antes 

de tudo porque captei o 

espírito da língua e assim 

às vezes a forma é que faz 
conteúdo. Escrevo 

portanto não por causa 

da nordestina mas por 
motivo grave de 'força 

maior', como se diz nos 

requerimentos oficiais, 
por 'força de lei'. 

Sim, minha força está na 

solidão. Não tenho medo 
nem de chuvas 

tempestivas nem das grandes ventanias soltas, pois 

eu também sou o escuro da noite. Embora não 

aguente bem ouvir um assovio no escuro, e passos. 
Escuridão? Lembro-me de uma namorada: era moça-

mulher e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca a 

esqueci: jamais se esquece a pessoa com quem se 
dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de 

fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma 

fogem com horror. 

Quero neste instante falar da nordestina. É o 

seguinte: ela como uma cadela vadia era teleguiada 

exclusivamente por si mesma. Pois reduzira-se a si. 
Também eu, de fracasso e, fracasso, me reduzi a mim 

mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu 

Deus. 

Quero acrescentar, à guisa de informações sobre a 
jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no 

presente pois sempre e eternamente é o dia de hoje e 

o dia de amanhã será um hoje, a eternidade é o 
estado das coisas neste momento.” 

a) Por meio desse trecho, podemos observar dois 

planos narrativos da obra: o plano narrativo de 
Macabéa e o plano narrativo de Rodrigo S.M. 

b) O narrador, ao longo da obra, como se pode 

observar no trecho acima, faz uso da 
metalinguagem, pois constantemente discute sobre 

sua própria escrita. 

c) Por causa da constante metalinguagem e de não 

haver muitas ações narrativas, “A hora da estrela” 
é considerada uma metaficção. 

d) Antes de começar de fato a narração sobre 

Macabéa, Rodrigo S. M., narrador da obra, 
demonstra hesitação em contar a história. 

e) O fato de haver dois planos narrativos é um 

indicativo de que, em algum momento da história, 

o narrador Rodrigo S. M. e Macabéa terão algum 
tipo de relacionamento. Por isso, no trecho acima, 

o narrador fez referência a uma namorada. 

 

12 - Assinale a alternativa correta sobre a obra “A 

hora da estrela”, de Clarice Lispector. 

a) Macabéa é uma jovem alagoana que vai para o 
Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor, 

assim consegue um bom emprego como uma 

secretária, onde é promovida no final da história. 

b) Dentre outras temáticas, Clarice Lispector traz 

uma discussão sobre o “estar no mundo”, isto é, 

uma discussão existencial em torno da figura 

marginalizada de Macabéa. 

c) Dentre outros aspectos, a questão do Êxodo 

Rural aparece no texto, já que Macabéa vai com 

seus pais de Alagoas ao Rio de Janeiro em busca 
de emprego. 

d) Ao longo do relato sobre o cotidiano de 

Macabéa, o narrador relata sobre uma traição 
entre Olímpio, namorado da protagonista, e sua 

amiga de quarto, Maria José. 

e) Macabéa é descrita como uma mulher 
nordestina, que passa por sofrimentos desde seu 

nascimento. Portanto, uma das temáticas do livro 

é a desigualdade social, corrente na 2ª geração do 

Modernismo Brasileiro, período em que a obra foi 
publicada. 

 

13 - (Literatura) Leia o poema “Agosto de 1964”, de 
Ferreira Gullar e assinale a alternativa INCORRETA. 

 

 
 



 
 

a) Nesse poema, a poesia é marcada pela realidade, 
tornando-se um instrumento de uso social, de 

denúncia, como observamos no verso “a poesia 

agora responde a inquérito policial-militar”. 

b) O poema “Agosto de 64” faz parte da chamada 
poesia social, cuja temática principal centrava-se na 

denúncia de problemas sociais e políticos. 

c) Embora esse poema faça parte do movimento 
concretista, traz lirismo e uma linguagem mais 

próxima do cotidiano. 

d) O autor do poema, Ferreira Gullar, tem como 
temática principal a denúncia de desigualdades 

sociais, refletindo suas próprias vivências no 

período de Ditadura Militar no Brasil. 

e) No poema “Agosto de 64”, o autor traz a ideia de 

que quer fugir da dura realidade “do salário 

injusto/da punição injusta/da humilhação, da 

tortura,/do terror” e, assim, poder aderir a uma 
poesia que busca a ilusão. 

 

 
14 - Leia o poema concreto “Pulsar”, de Augusto de 

Campos, para responder à questão. 

 

 

 Sobre o poema de Augusto de Campos, estão 

corretas as alternativas: 

 
I. Rompe com a estrutura discursiva do verso 

tradicional ao propor a geometrização e a visualização 

da linguagem. 

II. Para o poeta, todo o ato de escrever provém da 

inspiração, fruto de uma investigação íntima que 
privilegia os sentimentos e o lirismo. A poesia é 

tradicional e convencional, valendo-se da forma e 

moldes clássicos. 
 

III. O poema apresenta diversas inovações, entre elas 

o apelo à comunicação não verbal e à desintegração 

da palavra. 
 

IV. É inspirado nos poemas neossimbolistas, nos 

quais os elementos naturais, como as estrelas, a 
água, o vento e o mar são amplamente explorados. 

  

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II e III 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Apenas II e IV estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 

 
 

Inglês 

 
TEXTO BASE PARA AS QUESTÕES 15 a 19 

 

 
 
15 - Why did Susie write the blog post? 

 

a) to recount her travel experiences               

b) to advise on planning a backpacking trip   

c) to explain what backpacking means            

d) to show how traveling changes lives 

e) to help people choose where to go 

 



16 - In the sentence “There are countless blogs 

instructing you on how to make the most of your trip” 
(lines 5–6), the phrase make the most of has the 

same meaning as: 

 

a)   visit a lot of places in a short time 

b)   make a decision that is right for you 

c)   choose something based on recommendations 

d)   enjoy something as much as you can 

e)   do lots of different activities 

 

17 - What does Susie say about buying luggage for a 

backpacking trip? 

 

a)   make sure it is made well and will last 

b)   comfort is the most important feature 

c)   spend time researching the best one 

d)   choose the most expensive one 

e)   buy the biggest one you can carry 

 

18 - What is Susie’s technique for packing? 

 

a)   take as few clothes as possible 

b)   match your packing to the weather 

c)   make a list of necessary items 

d)   buy most things when you arrive 

e)   only pack clothes you like 

 

19 - What is the advantage of planning less, 
according to Susie? 

 

a)   You are likely to see more places. 

b)   You could do more in less time. 

c)   You don’t need to remember arrangements. 

d)   The trip will be less stressful. 

e)   Your trip may be more interesting. 

 

 

Arte 

 
20 - Na Op Art, o que se cria é: 

 

a) a ilusão de movimento. 

 
b) a inércia do movimento. 

 

c) a proposta de reflexo das cores nos objetivos. 
 

d) a tentativa de desconstruir os modelos 

institucionais da época. 
 

e) nenhuma das anteriores. 

 
 

21 - Esculturas compõem uma das principais 

linguagens das artes visuais. Podemos dizer que 

esculturas realistas foram trabalhadas 
principalmente nos períodos do: 

 

a) Renascimento e Barroco. 

b) Surrealismo e Dadaísmo. 

c) Futurismo e Expressionismo. 

d) Cubismo. 

e) Todas as anteriores são válidas. 

 
22 - Dentro das artes visuais, podemos dizer que a 

releitura acontece quando: 

 

a) Existe um desejo de cópia direta sobre o 
trabalho de outro artista. 

 

b) É desejado plagiar disfarçando-se por outras 
formulações de uma imagem. 

 

c) Não se trata de uma mera cópia, mas sim da 
formulação de uma nova mensagem artística 

com a utilização de elementos e códigos 

existentes na obra original. 
 

d) Há desejo de se criar algo totalmente novo. 

 

e) Nenhuma das anteriores. 
 

 

Filosofia 

 
23 - Relacione os fragmentos e argumentos abaixo 

identificando-os com o pensamento político de seu 

respectivo autor. 
   

 1. Na obra Filosofia do Direito, em que são 

desenvolvidas as teorias sobre o Estado, 

encontramos uma crítica à tradição jurisnaturalista 
típica dos filósofos contratualistas. Ao contrário 

destas teorias, a obra em questão nega a 

anterioridade dos indivíduos na formação da 
sociedade, pois é o Estado que fundamenta a 

sociedade, ou seja, não existe o homem em estado 

de natureza, pois o homem é sempre um indivíduo 
social. 

 (Cf. ARANHA/ MARTINS. Filosofando: Introdução à filosofia. 2ª. Ed., 

São Paulo, Moderna: 1993 – p. 234.).   

   



 2. “É verdade que nas democracias o povo parece 

fazer o que quer, mas a liberdade política não 
consiste nisso. Num Estado, isto é, numa sociedade 

em que há leis, a liberdade não pode consistir senão 

em poder fazer o que se deve querer e não ser 
constrangido a fazer o que não se deve desejar. / 

Deve-se ter sempre em mente o que é independência 

e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer 

tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse 
fazer tudo o que elas proíbem não teria mais 

liberdade, porque os outros também teriam tal 

poder.” 

 (Fragmento retirado da obra Do Espírito das Leis. São Paulo, Difel: 

1962 - p. 179).   

   

 3. A idéia central da obra Segundo Tratado Sobre o 

Governo gira em torno do conceito de propriedade 

privada. Inicialmente, este conceito é usado num 
sentido muito amplo, indicando tudo o que pertence 

a cada indivíduo, isto é, seu corpo, suas 

capacidades, seu trabalho, seus bens, sua vida e 

liberdade. Segundo essa concepção, todos são 
proprietários, mesmo quem não possui bens, pois 

todos são proprietários de sua vida, de seu corpo, de 

seu trabalho. Nessa obra, aparece a distinção entre 
o público e o privado, que devem ser regidos por leis 

diferentes, de tal modo que o Estado não deve 

intervir, mas sim garantir e tutelar o livre exercício 
da propriedade. 

 (Cf. ARANHA/ MARTINS. Filosofando: Introdução à 

filosofia. 2ª. Ed., São Paulo, Moderna: 1993 – p. 
219). 

   

 4. “Nas minhas pesquisas cheguei à conclusão de 

que as relações jurídicas – assim como as formas de 
Estado – não podem ser compreendidas por si 

mesmas, nem pela dita evolução geral do espírito 

humano (...) A conclusão geral a que cheguei (...) 
pode formular-se resumidamente assim: na 

produção social de sua existência, os homens 

estabelecem relações determinadas, necessárias, 
independentes da sua vontade, relações de produção 

que correspondem a um determinado grau de 

desenvolvimento das forças produtivas materiais. 
(...) O modo de produção da vida material condiciona 

o desenvolvimento da vida social, política e 

intelectual em geral. Não é a consciência dos 
homens que determina o seu ser; é o seu ser social 

que, inversamente, determina sua consciência” 

 (Fragmento retirado da obra intitulada Contribuição à crítica da 

economia política. São Paulo: Martins Fontes, 1977- p. 23).   

   

 Os fragmentos e argumentos acima correspondem 

ao pensamento político de quais filósofos? (Preencha 

os parênteses com o número do argumento ou 

fragmento que lhe é correspondente). 

   

 (    ) Karl Marx 

 (    ) Friedrich Hegel 

 (    ) John Locke 

 (    ) Montesquieu 

   

 Assinale a alternativa correta. 

a) 1 – 2 – 3 – 4. 

b) 2 – 3 – 1 – 4. 

c) 4 – 3 – 2 – 1. 

d) 3 – 1 – 4 – 2. 

e) 4 – 1 – 3 – 2. 

 

24 - Esclarecimento é a saída do homem de sua 

menoridade, da qual ele próprio é culpado. A 

menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O 

homem é o próprio culpado dessa menoridade se a 

causa dela não se encontra na falta de entendimento, 

mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si 
mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de 

fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do 

esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas 
pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois 

que a natureza de há muito os libertou de uma 

condição estranha, continuem, no entanto, de bom 
grado menores durante toda a vida. 

 KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 

1985 (adaptado). 

 Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, 

fundamental para a compreensão do contexto 

filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no 

sentido empregado por Kant, representa 

a) a reivindicação de autonomia da capacidade 

racional como expressão da maioridade. 

b) o exercício da racionalidade como pressuposto 
menor diante das verdades eternas. 

c) a imposição de verdades matemáticas, com 

caráter objetivo, de forma heterônoma. 

d) a compreensão de verdades religiosas que 

libertam o homem da falta de entendimento. 



e) a emancipação da subjetividade humana de 

ideologias produzidas pela própria razão.  

 

25 - Para Platão, o que havia de verdadeiro em 

Parmênides era que o objeto de conhecimento é um 

objeto de  razão e não de sensação, e era preciso 
estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto 

sensível ou material que privilegiasse o primeiro em 

detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, 
a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 

 ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo: 

Odysseus, 2012 (adaptado). 

 O texto faz referência à relação entre razão e 

sensação, um aspecto essencial da Doutrina das 

Ideias de Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com 
o texto, como Platão se situa diante dessa relação? 

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre 

as duas. 

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o 
conhecimento a eles. 

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão 

e sensação são inseparáveis. 

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar 

conhecimento, mas a sensação não. 

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a 
sensação é superior à razão. 

Sociologia 

26 – Leia. 

 

  TEXTO I 
 O que vemos no país é uma espécie de 

espraiamento e a manifestação da agressividade 

através da violência. Isso se desdobra de maneira 
evidente na criminalidade, que está presente em 

todos os redutos — seja nas áreas abandonadas pelo 

poder público, seja na política ou no futebol. O 
brasileiro não é mais violento do que outros povos, 

mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento 

da cidadania e a ausência do Estado em vários 

territórios do país se impõem como um caldo de 
cultura no qual a agressividade e a violência fincam 

suas raízes. 

 Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. 

Edição 2099, 3 fev. 2010. 

 TEXTO II 

 Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar 
as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle 

muito específico de seu comportamento. Nenhum 

controle desse tipo é possível sem que as pessoas 
anteponham limitações umas às outras, e todas as 

limitações são convertidas, na pessoa a quem são 

impostas, em medo de um ou outro tipo. 

 ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1993. 

 Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, 
tal como descrito no Texto II, o argumento do Texto I 

acerca da violência e agressividade na sociedade 

brasileira expressa a 

a) incompatibilidade entre os modos democráticos 
de convívio social e a presença de aparatos de 

controle policial. 

b) manutenção de práticas repressivas herdadas 
dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos 

administrativos. 

c) inabilidade das forças militares em conter a 
violência decorrente das ondas migratórias nas 

grandes cidades brasileiras. 

d) dificuldade histórica da sociedade brasileira em 
institucionalizar formas de controle social 

compatíveis com valores democráticos. 

e) incapacidade das instituições político-

legislativas em formular mecanismos de controle 
social específicos à realidade social brasileira. 

 

27 - A hospitalidade pura consiste em acolher aquele 
que chega antes de lhe impor condições, antes de 

saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja 

um nome ou um “documento” de identidade. Mas ela 
também supõe que se dirija a ele, de maneira 

singular, chamando-o portanto e reconhecendo-lhe 

um nome próprio: “Como você se chama?” A 
hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao 

outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu 

nome, evitando que essa pergunta se torne uma 

“condição”, um inquérito policial, um fichamento ou 
um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma 

poética, mas também toda uma política dependem 

disso, toda uma ética se decide aí. 
 DERRIDA, J. Papel-máquina. São Paulo: 

  Estação Liberdade, 2004 (adaptado). 

 Associado ao contexto migratório contemporâneo, o 
conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe 

a necessidade de 

a) anulação da diferença. 

b) cristalização da biografia. 

c) incorporação da alteridade. 

d) supressão da comunicação. 

e) verificação da proveniência.  

 



28 - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1 
590 trabalhadores da situação análoga à de escravo, 

em 2014, em todo o país. A análise do enfrentamento 

do trabalho em condições análogas às de escravo 
materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato 

da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais 

realizadas com o Ministério da Defesa, Exército 

Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). 
 

 A estratégia defendida no texto para reduzir o 

problema social apontado consiste em: 
 

a) Articular os órgãos públicos. 

b) Pressionar o Poder Legislativo. 

c) Ampliar a emissão das multas. 

d) Limitar a autonomia das empresas. 

e) Financiar as pesquisas acadêmicas. 

 

História 
 

 
29 - Na Antiguidade clássica, a Grécia não existia 

enquanto entidade política. Antes, configurava uma 

comunidade linguística (onde se falava o grego, com 
variantes e dialetos) que compartilhava santuários e 

crenças, costumes e hábitos, formando uma 

civilização. Em termos geográficos, porém, era 
dividida em um grande número de cidades, de 

tamanho e importância variados, independentes 

umas das outras e freqüentemente rivais.  

A propósito das características dessas cidades, 

considere as seguintes afirmações. 

 I - Cada cidade, por constituir um verdadeiro 

pequeno Estado, possuía um regime político que 
lhe era próprio e instituições que variavam 

consideravelmente de uma localidade para outra. 

 II - Atenas foi, sobretudo na época clássica, a 
mais destacada das cidades. Seu modelo 

democrático baseava-se no princípio de isonomia, 

isto é, de igualdade de direitos extensiva ao 
conjunto de seus cidadãos. 

 III - Em nome da excelência militar e da ação 

bélica contínua, o regime monárquico espartano 
concedia a todos os seus habitantes o estatuto de 

cidadão, pelo qual os grupos sociais exerciam em 

igualdade de condições os direitos e deveres nos 

assuntos da cidade.  

Quais estão corretas? 

a)  Apenas I e II. 

b)  Apenas II. 

c)  Apenas III. 

d)  Apenas I. 

e)   I, II e III  

 

30 - Vivemos sob uma forma de governo que não se 

baseia nas instituições de nossos vizinhos; ao 
contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de 

imitar outros. Seu nome é democracia, pois a 

administração serve aos interesses da maioria e não 
de uma minoria. 

                                                 (Tucídides, 

História da Guerra do Peloponeso. Texto adaptado.) 

O trecho acima faz parte do discurso feito por 

Péricles em homenagem aos atenienses mortos na 

guerra do Peloponeso. Por esse discurso é correto 
afirmar que:  

a) a guerra do Peloponeso foi injusta e trouxe 

muitas mortes tanto para os atenienses como para 

os espartanos, que lutavam em lados opostos pela 
hegemonia da Grécia. 

b) Péricles se orgulhava da cidade de Atenas por 

ser ela uma cidade democrática, que não imitava o 
sistema político de outras cidades-Estado, mas era 

imitada por elas. 

c) Atenas e Esparta possuíam o mesmo sistema 
político descrito por Péricles, a democracia, mas 

divergiam sobre como implantá-lo nas demais 

cidades-Estado gregas. 

d) Atenas, por não partilhar do sistema político 

democrático de Esparta, criou a Liga de Delos e 

declarou Guerra à Liga do Peloponeso. 

 e) Esparta era a única cidade-Estado democrática 
em toda a Grécia antiga e desejava implantar esse 

sistema nas cidades-Estado gregas. 

 
31 - O Mar Mediterrâneo foi a maior de todas as vias 

de circulação romanas e dele resultou a formação do 

Império Romano (27 a.C. a 476 d.C.). A respeito dessa 
importante conquista para a civilização romana, 

assinale a alternativa correta. 

  a) A explosão demográfica e os conflitos internos 
com a plebe urbana exigiram medidas expansionistas 

por parte do governo, para que se estabelecessem 

colônias romanas fora da península itálica a fim de 

minimizar as tensões sociais. 

b) Após a derrota romana nas Guerras Púnicas, 

quando fenícios e cartagineses ocuparam o estreito de 

Gibraltar, a única saída para dar continuidade ao 
processo de expansão foi a conquista do mar 

Mediterrâneo. 



c) A eliminação da hegemonia cartaginesa sobre a 

região além de permitir que Roma passasse a 
dominar o comércio mediterrâneo, possibilitou 

aumentar o dinamismo próprio da estrutura 

escravista, que necessitava de mão de obra 
decorrentes das conquistas. 

d) A necessidade de expansão do cristianismo, que a 

partir do século IV, tornou-se a religião oficial do 

império romano, implicou na divulgação dos 
princípios dessa nova doutrina para os povos 

bárbaros. 

e) A crescente produção de cereais, durante o império 
romano, especialmente,  o trigo, levou à expansão de 

suas fronteiras, uma vez que era necessário ser 

escoado e vendido para as demais províncias 
romanas. 

 

32 - As afirmações seguintes referem-se à história da 
Roma Antiga. 

I. Ao lado da versão lendária da fundação de Roma 

pelos jovens gêmeos Rômulo e Remo, a versão 

histórica sugere a presença de grupos humanos 
estabelecidos, já antes de 753 a.C., na região do 

futuro Lácio. 

 II. O período republicano foi marcado pelas lutas 
entre patrícios e plebeus, como aquela que, em 

498 a.C., acabou por instituir os Tribunos da 

Plebe, representantes plebeus no Senado. 

III. Entre as maiores heranças culturais dos 

romanos para a civilização ocidental, estão o 

Direito e a língua latina, tendo esta servido de 
matriz linguística a inúmeros idiomas modernos. 

 Assinale: 

a) se apenas I é correta. 

b) se apenas II é correta. 

c) se I, II e III são corretas. 

d) se apenas I e II são corretas. 

e) se apenas III é correta.  

 

Geografia 
 
 

33 - Analise as afirmativas sobre os aspectos 

humanos da América e marque a alternativa 
verdadeira. 

  

a) A população continental é pouco miscigenada, 
com origens dos povos indígenas e europeus 

(principalmente: espanhóis, portugueses, 

ingleses, franceses, italianos e alemães). 
 

b) Com 925,2 milhões de habitantes, o 

continente americano é o mais populoso do 
planeta. 

 

c) Por apresentar a maior quantidade de países, 
a América Central é o subcontinente 

americano mais habitado. 

 

d) Entre os três subcontinentes da América, a 
América do Sul é o que possui o maior 

contingente populacional. 

 
e) Estados Unidos e Canadá, ambos da América 

do Norte, apresentam os melhores indicadores 

sociais de todo o continente. 
 

 

34 - Analise as proposições sobre o espaço Norte 
Americano. 

  

I. A indústria se concentra na porção Leste do país. 

 
II. No Nordeste encontra-se uma das regiões de maior 

concentração urbano-industrial do planeta. 

 
III. No Sul uma atividade que merece destaque é a 

indústria do turismo. 

 
IV. A religião predominante é a protestante. 

 

V. É o país que mais produz armas no planeta. 
 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeira 

b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras 

c) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras 

d) Somente a afirmativa IV é verdadeira 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras 

 

35 - A costa oeste dos Estados Unidos da América 

apresenta: 

 

 
 



a) pólos tecnológicos na região conhecida como 

Vale do Silício, que combina universidades e 
empresas. 

 

b) grande presença de mão-de-obra migrante, 
devido à proximidade com a fronteira 

mexicana. 

 

c) maior possibilidade de furacões que a costa 
leste, devido à presença de falhas geológicas. 

 

d) menor densidade populacional na porção sul 
que na norte, em função das temperaturas 

mais baixas. 

 
e) produção de laranja orgânica em larga escala, 

competindo com a produção brasileira. 

 
 

36 - "É o centro da polarização econômica dos 

Estados Unidos. Concentra metade da população do 

país e 80% do seu parque industrial. Essa população, 
basicamente urbana, forma o maior mercado 

consumidor mundial e constitui a maior 

concentração urbano-industrial do mundo." 
 

 
 

O trecho se refere: 

a) à região de Los Angeles. 

b) à grande região das Planícies Centrais. 

c) ao Sun Belt. 

d) à planície dos Grandes Lagos. 

e) ao Nordeste do país. 

 

Matemática I 

 
37 - Durante o ano letivo, um professor de 

matemática aplicou cinco provas para seus alunos. A 

tabela apresenta as notas obtidas por um 
determinado aluno em quatro das cinco provas 

realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor 

para cada prova: 

 

Se o aluno foi aprovado com média final ponderada 
igual a 7,3, calculada entre as cinco provas, a nota 

obtida por esse aluno na prova IV foi: 

a) 9,0 

b) 8,5 

c) 8,3 

d) 8,0 

e) 7,5 

  

 
38 - Em uma população de aves, a probabilidade de 

um animal estar doente é 1/25. Quando uma ave 

está doente, a probabilidade de ser devorada por 

predadores é 1/4, e, quando não está doente, a 
probabilidade de ser devorada por predadores é 1/40. 

Portanto, a probabilidade de uma ave dessa 

população, escolhida aleatoriamente, ser devorada 
por predadores é de: 

a) 1% 

b) 2,4% 

c) 4% 

d) 3,4% 

e) 2,25% 

 

39 - Temos uma progressão aritmética de 20 termos 

onde o 1° termo é igual a 5. A soma de todos os 

termos dessa progressão aritmética é 480. O décimo 
termo é igual a: 

a) 20 

b) 21 

c) 22 

d) 23 

e) 24 

  

 

40 - Um juiz dispõe de 10 pessoas, das quais 
somente 4 são advogados, para formar um único júri 



com 7 jurados. O número de formas de compor o júri, 

com pelo menos um advogado é 

a)120 

b) 74 

c) 47 

d) 70 

e) 28 

 

41 - Sobre o sistema abaixo, podemos afirmar que o 
sistema é: 

X + 3Y + Z = 3 

X - AY  = 2 

2X + 3Y – Z = B 

a)      SPD, para a=-2 

b)      SI, para a=2 

c)      SPI, para a=-2 e b ≠3 

d)      SPI, para a ≠-2 e b=3 

e)      Si, para a=-2 e b ≠3 

 

42 - Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando 

uma única vaga de emprego em uma empresa e 

fizeram provas de português, matemática, direito e 
informática. A tabela apresenta as notas obtidas 

pelos cinco candidatos: 

 

 

Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado 

será aquele para o qual a mediana das notas 

obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior. 

O candidato aprovado será 

a) K. 

b) L. 

c) M. 

d) N. 

e) P 

 

Matemática II 

43 - Considere as retas r: 2y − x =10 e s: y + 2x = 5. É 

correto afirmar que: 
 

a) As retas são paralelas. 

b) As retas são perpendiculares. 

c) As retas são concorrentes no ponto (5,0). 

d) As retas são concorrentes no ponto (-10,0). 

e) As retas são coincidentes. 

 

44 - O número de quartos ocupados em um hotel 
varia de acordo com a época do ano. Estima-se que o 

número de quartos ocupados em cada mês de 

determinado ano seja dado pela equação abaixo, em 

que x é estabelecido da seguinte forma: x = 1 
representa o mês de janeiro, x = 2 representa o mês 

de fevereiro, x = 3 representa o mês de março, e 

assim por diante. Qual será o mês com o menor 
número de quartos ocupados? 

 

 
a) Maio 

b) Junho 

c) Agosto 

d) Setembro 

e) Outubro 

 

45 - A altura de um cone circular reto mede o triplo 

da medida do raio da base. Se o comprimento da 
circunferência dessa base é 8π cm, então o volume do 

cone, em centímetros cúbicos, é: 

a) 64π 

b) 48π 

c) 32π 

d) 16π 

e) 8π 

 

Física 
 

46 - Uma mistura de substâncias radiativas 

encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, 
com uma pequena abertura por onde pode sair um 

feixe paralelo de partículas emitidas. Ao saírem, três 

tipos de partícula, 1, 2 e 3, adentram uma região de 

campo magnético uniforme B com velocidades 



perpendiculares às linhas de campo magnético e 

descrevem trajetórias conforme ilustradas na figura. 
 

 
 

Considerando a ação de forças magnéticas sobre 
cargas elétricas em movimento uniforme, e as 

trajetórias de cada partícula ilustradas na figura, 

pode-se concluir com certeza que 
 

a) as partículas 1 e 2, independentemente de 

suas massas e velocidades, possuem 
necessariamente cargas com sinais contrários 

e a partícula 3 é eletricamente neutra (carga 

zero). 
 

b) as partículas 1 e 2, independentemente de 

suas massas e velocidades, possuem 

necessariamente cargas com sinais contrários 
e a partícula 3 tem massa zero. 

 

c) as partículas 1 e 2, independentemente de 
suas massas e velocidades, possuem 

necessariamente cargas de mesmo sinal e a 

partícula 3 tem carga e massa zero. 
 

d) as partículas 1 e 2 saíram do recipiente com a 

mesma velocidade. 
 

e) as partículas 1 e 2 possuem massas iguais, e 

a partícula 3 não possui massa. 

 
 

47 - “Trem magnético japonês bate seu próprio 

recorde de velocidade (da Agência Lusa) – Um trem 
japonês que levita magneticamente, conhecido por 

“Maglev”, bateu hoje o seu próprio recorde de 

velocidade ao atingir 560 km/h durante um teste de 
via. O comboio de cinco vagões MLX01, cujo recorde 

anterior de 552 km/h fora alcançado em abril de 

1999 com 13 pessoas a bordo, alcançou sua nova 
marca sem levar passageiros. O trem japonês fica 

ligeiramente suspenso da via pela ação de magnetos, 

o que elimina a redução da velocidade causada pelo 
atrito com os trilhos”. 

 

(Disponível:http:www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia

    Acesso em: 13 set. 2004). 
 

 
 

É possível deixar suspenso um corpo condutor 

criando uma força magnética contrária à força 
gravitacional que atua sobre ele. Para isso, o corpo 

deve estar imerso em um campo magnético e por ele 

deve passar uma corrente elétrica. Considerando um 
fio condutor retilíneo como uma linha horizontal 

nesta folha de papel que você lê, que deve ser 

considerada como estando posicionada com seu 
plano paralelo à superfície terrestre e à frente do 

leitor. Quais devem ser as orientações do campo 

magnético e da corrente elétrica, de modo que a força 
magnética resultante esteja na mesma direção e no 

sentido contrário à força gravitacional que atua sobre 

o fio? Ignore as ligações do fio com a fonte de corrente 

elétrica. 
 

a) A corrente deve apontar para esquerda ao 

longo do fio, e o campo magnético deve estar 
perpendicular ao fio, apontando para o leitor. 

 

b) A corrente deve apontar para a esquerda ao 
longo do fio, e o campo magnético deve estar 

paralelo ao fio, apontando para a direita. 

 
c) A corrente deve apontar para a direita ao 

longo do fio, e o campo magnético deve estar 

perpendicular ao fio, apontando para fora do 

plano da folha. 
 

d) A corrente deve apontar para a direita ao 

longo do fio, e o campo magnético deve estar 
paralelo ao fio, apontando para a direita. 

 

e) A corrente deve apontar para a esquerda ao 
longo do fio, e o campo magnético deve estar 

perpendicular ao fio, apontando para dentro 

do plano da folha. 
 

              

48 - Uma espira circular é percorrida por uma 

corrente elétrica contínua, de intensidade constante. 
Quais são as características do vetor campo 

magnético no centro da espira? 

 
a) É constante e perpendicular ao plano da 

espira.    

       
b) É constante e paralelo ao plano da espira. 

 

c) No centro da espira é nulo.    
                                     

d) É variável e perpendicular ao plano da espira. 

 

e) É variável e paralelo ao plano da espira. 
 

 



49 - Na figura f1 e f2 representam fios condutores 

paralelos que conduzem a mesma corrente 
io=constante. ABCD é uma espira de cobre, 

quadrada, no mesmo plano dos fios. Nas condições do 

problema, podemos afirmar que: 
 

 
 

a) aparece na espira uma corrente i, constante, 
no sentido de A para B.      

 

b) aparece na espira uma corrente i, crescente 
com o tempo, no sentido de A para B.   

    

c) na espira a corrente é nula. 

      
d) aparece na espira uma corrente i, constante, 

no sentido de B para A.      

 
e) aparece na espira uma corrente i, crescente 

com o tempo, no sentido de B para A.  

 
 

50 - A figura (a) mostra uma espira retangular de 20 

cm por 30 cm, contendo um amperímetro ideal A e 
um resistor R, cuja resistência vale 3,0 Ω. Um campo 

magnético uniforme, cuja intensidade B muda com o 

tempo, como mostrado na figura (b), é aplicado 

perpendicularmente ao plano da espira durante 1,2 
segundos. Os valores de corrente, em ampère, 

medidos pelo amperímetro, correspondentes aos 

intervalos de tempo I, II e III mostrados na figura (b) 
são, respectivamente: 

 
 

a) 0,5; 0 e 0,1.                 

b) 0,4; 0 e 0,2.                     

c) 0,3; 0,1 e 0,3.                 

d) 0,2; 0,1 e 0,4.                  

e) 0,1; 0,2 e 0,5 

Química 
 

 

51 - A pilha é um dispositivo que aproveita a 
transferência de elétrons para gerar energia, ou seja, 

transforma a energia química em elétrica. Em relação 

a esse dispositivo, assinale a alternativa correta: 

a) O ânodo é o polo negativo da pilha, onde ocorre a 

redução. 

b) O cátodo é o polo positivo da pilha, onde há perda 
de elétrons 

c) Chama-se agente oxidante aquele que sofre 

oxidação 

d) A ponte salina tem por função permitir o 

escoamento de elétrons do ânodo para o cátodo 

e) O sentido do fluxo de elétrons é sempre do polo 

negativo para o polo positivo. 

 

52 - Leia o texto a seguir, que foi publicado em um 

periódico da Marinha do Brasil. 

“Por milênios, a corrosão não foi um problema 

para os engenheiros navais. Com navios feitos 

essencialmente de madeira, havia pouco risco deles 
enferrujarem. Com o advento dos navios de metal, 

isso mudou. Os navios, com o passar do tempo, 

começam a sofrer oxidação e, num corpo metálico, 
essa reação segue sempre o modelo eletroquímico de 

transporte de elétrons entre ânodo e cátodo. As 

partes com maior ou menor potencial de doar elétrons 

são o foco da reação.  Para minimizar esse problema, 
os engenheiros navais protegem o casco do navio com 

uma superfície metálica, conhecida por metal de 

sacrifício.” 

Supondo que um navio tenha seu casco 

exclusivamente de ferro, qual dos metais, da tabela a 

seguir, seria indicado para a sua proteção? 

 

 



a)   Lítio ( Li ) 

b) Sódio ( Na ) 

c) Zinco ( Zn ) 

d) Cobre ( Cu ) 

e) Iodo ( I ) 

 

53 - O esquema a seguir representa uma pilha.  

 

Em relação ao esquema, é correto afirmar que: 

a) O cobre ( Cu ) sofrerá oxidação 

b) O níquel ( Ni ) sofrerá redução 

c) Os elétrons serão escoados do níquel para o 
cobre 

d) O agente oxidante será o níquel 

e) A ddp da pilha será igual a 0,09V 

 

54 - A eletrólise é um processo físico-químico que 

utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer para 

forçar a ocorrência de uma reação química. Nesse 
processo, são obtidas substâncias que não podem ser 

encontradas na natureza ou que não são encontradas 

em grande quantidade. Se realizarmos a eletrólise 
aquosa do cloreto de sódio ( NaCℓ ), iremos obter: 

a) no cátodo, que é o polo positivo, o gás hidrogênio 

b) no ânodo, que é o polo negativo, o gás cloro 

c) no cátodo, que é o polo negativo, o gás cloro 

d) no ânodo, que é o polo positivo, o gás hidrogênio 

e) no cátodo, que é o polo negativo, o gás hidrogênio 

 
 
 

55 - Qual a intensidade de corrente necessária, em 

ampères, para se depositar uma massa igual a 3 

equivalentes-grama de qualquer substância, após 50 
minutos de eletrólise? 

a) 500 

b) 96,5 

c) 950 

d) 1,93 

e) 9,65 

  FORMULÁRIO 

 m= E . i . Δt 

        96500 

 

Biologia 
 

56 - O coração é um músculo responsável pelo 

bombeamento de sangue para todo o corpo. Analise a 
imagem abaixo, que faz referência ao coração de 

alguns vertebrados. 

 

 

Em relação a imagem acima, assinale a alternativa 

correta: 

a) O coração “1” pertence aos peixes. 

b) O coração “2” pertence as aves. 

c) O coração “3” pertence aos anfíbios. 

d) O coração “4” pertence aos répteis. 

e) O coração “2” pertence aos mamíferos. 

 



57 - A imagem abaixo faz referência ao coração 

humano. 

                

 

Em relação à circulação humana, é correto afirmar 
que: 

a) O sangue arterial sai da cavidade “C” e flui pela 

veia “3”, chamada pulmonar. 

b) O sangue venoso sai da cavidade “D” e flui pela 

artéria “2” , chamada aorta. 

c) O sangue arterial chega à cavidade “B” por meio 
da veia “4” , chamada pulmonar. 

d) O sangue venoso chega à cavidade “A” por meio 

da artéria “1” , chamada cava. 

e) O sangue arterial sai da cavidade “D” e flui pela 

veia “2”, chamada aorta. 

 

58 - No gráfico, as curvas 1 , 2 e 3 representam a 
digestão do alimento ao longo do aparelho digestório. 

       

            

É correto afirmar que as digestões das proteínas, de 

lipídios e de carboidratos estão representadas, 
respectivamente, pelas curvas: 

a) 1, 2 e 3 

b) 2, 1 e 3 

c) 3, 2 e 1 

d) 1, 3 e 2 

e) 2, 3 e 1 

 

59 - Leia o texto a seguir: 

“Asma é o estreitamento dos bronquíolos, que 

dificulta a passagem do ar provocando contrações ou 

broncoespasmos. As crises comprometem a 

respiração, tornando-a difícil. Na asma, é mais difícil 
expirar do que inspirar, uma vez que o ar viciado 

permanece nos pulmões provocando a sensação de 

sufoco.” 

       

 

Podemos dizer que o órgão onde ocorre a asma está 
representado na figura pelo número: 

a) 4 

b) 6 

c) 5 

d) 8 

e) 3 

60 - A figura a seguir indica o sistema digestório 

humano. Sobre a sua estrutura e o seu 

funcionamento, é correto afirmar que: 

                         

  



a) O órgão “4” é o fígado, que produz a bile, que 

contém inúmeras enzimas digestórias. 

b) O órgão “6” é o pâncreas, que produz o suco 

pancreático que não contém enzimas digestórias, 

apenas sais que emulsionam as moléculas de 
lipídios. 

c) No órgão “3” ocorre a hidrólise dos carboidratos, 

lipídios e proteínas, pela ação do ácido clorídrico 

e das enzimas digestórias presentes no suco 
gástrico. 

d) O órgão “8” é o intestino delgado, onde ocorre a 

absorção dos nutrientes após a digestão, por 
meio das vilosidades intestinais. 

e) O órgão “7” é o intestino delgado, onde são 

lançados, no duodeno, os sucos digestórios 
produzidos pelo pâncreas e pelo fígado. 

 

 
 


