
 

Vestibular de Inverno Mauá 2021 

 

ATENÇÃO: o sistema da prova do Vestibular de Inverno Mauá 2021, de 30 de junho 

de 2021, que aconteceu no formato on-line, embaralhou as respostas dos(as) 

candidatos(as). Portanto, na conferência, não considere a alternativa (a;b;c;d;e), mas 

a resposta correta, destacada em amarelo, ao corrigir a sua prova. 

 

Redação 
  
Sem ultrapassar 300 palavras, componha uma redação com o título 

MEU DESEJO É OUTRO 

 
Questão 01/46 
  

As questões de 01 a 06 referem-se ao texto a seguir. 
  
               Nisto, a chuva cessou um pouco, e um raio de sol logrou romper o nevoeiro – um desses 
raios úmidos que parecem vir de olhos que choraram. Sofia cuidou que ainda podia sair; estava 
inquieta por ver, por andar, por sacudir aquele torpor, e esperou que o sol varresse a chuva e 
tomasse conta do céu e da terra; mas o grande astro percebeu que a intenção dela era constituí-lo 
lanterna de Diógenes e disse ao raio úmido: “Volta, volta ao meu seio, raio casto e virtuoso; não 
vás tu conduzi-la onde o seu desejo a quer levar. Que ame, se lhe parece; que responda aos 
bilhetes namorados, - se os recebe e não queima, - não lhe sirvas tu de archote, luz do meu seio, 
filho das minhas entranhas, raio, irmão dos meus raios...” 
              E o raio obedeceu, recolhendo-se ao foco central, um pouco espantado do temor do sol, 
que tem visto tantas cousas ordinárias e extraordinárias. Então o véu de nuvens fez-se outra vez 
espesso e mais escuro, e a chuva tornou a cair em grandes bátegas. 

(Machado de Assis) 
  
Assinale a alternativa com o nome do romance do qual se copiou o texto acima. 

X Quincas Borba 

Dom Casmurro 

Esaú e Jacó 

Memorial de Aires 

A mão e a luva 



Questão 02/46 
  

Segundo o texto, Sofia não pôde realizar o que pretendia, porque 

X o dia voltou a ficar nublado e chuvoso. 

a chuva de granizo deixou-a demasiadamente assustada. 

sua tristeza e seu torpor desapareceram. 

todas as ruas ficaram completamente alagadas. 

seu guarda-chuva estava quebrado. 

Questão 03/46 
  
A atuação do sol no texto constitui uma figura de linguagem denominada 

X Personificação. 

Eufemismo. 

Ironia. 

Antítese. 

Hipérbole. 

Questão 04/46 
  
Os pronomes demonstrativos enclíticos aos verbos constituir e conduzir (linhas 4 e 6) referem-
se, respectivamente, aos termos 

X sol e Sofia. 

raio úmido e Sofia. 

sol e chuva. 

raio úmido e chuva. 

sol e Diógenes. 

Questão 05/46 
  
Segundo o texto, quem desejava que o sol tomasse conta do céu e da terra era 

X Sofia. 



o próprio sol. 

Diógenes. 

o raio úmido. 

o narrador. 

Questão 06/46 

  
           “Não vás tu conduzi-la onde o seu desejo a quer levar” 
  
Como se nota na frase acima, o imperativo negativo toma as formas do 

X presente do subjuntivo. 

presente do indicativo. 

imperfeito do subjuntivo. 

imperfeito do indicativo. 

futuro do subjuntivo. 

Questão 07/46 
  

O texto a seguir refere-se às questões de 07 a 09. 
  
  

China lands its Zhurong rover on Mars 
  

By Jonathan Amos - BBC Science Correspondent 
Published 15 May 2021 
  
China has successfully landed a spacecraft on Mars, state media announced early on Saturday. 
The six-wheeled Zhurong robot was targeting Utopia Planitia, a vast terrain in the planet's 
northern hemisphere. The vehicle used a combination of a protective capsule, a parachute and 
a rocket platform to make the descent. The successful touchdown is a remarkable 
achievement, given the difficult nature of the task. 
  
Only the Americans have really mastered landing on Mars until now. All other countries that 
have tried have either crashed or lost contact soon after reaching the surface. Chinese 
President Xi Jinping congratulated the mission team on its "outstanding achievement" in a 
special message. "You were brave enough for the challenge, pursued excellence and placed 
our country in the advanced ranks of planetary exploration," he said. 
  
Thomas Zurbuchen, the head of science at the US space agency (Nasa), was quick also to add 
his own congratulations. "Together with the global science community, I look forward to the 
important contributions this mission will make to humanity's understanding of the Red 
Planet," he said. 



Extracted from https://www.bbc.com/news/science-environment-57122914 
  
Which statement is true according to the passage? 

X Americans have taken a lead of successful space mission on Mars. 

The Zhurong robot used an aerospace capsule before safe take-off. 

As for sending a spacecraft to Mars, all other countries have canceled long-term plans. 

The Chinese president praised the team for their relaxed attitude towards the mission. 

Thomas Zurbuchen believes the mission might defuse tensions among wealthy nations. 

 

Questão 08/46 
  

In the sentence "You were brave enough for the challenge, pursued excellence and placed our 
country in the advanced ranks of planetary exploration," the verb PURSUE means 

X try to achieve 

dream of 

put aside 

disregard 

overestimate 

Questão 09/46 
  
In the fragment "Together with the global science community, I look forward 
to___________ the important contributions this mission will make to humanity's 
understanding of the Red Planet," which form should the verb RECOGNIZE be given in the 
gap? 

X recognizing 

recognize 

have recognized 

be recognized 

recognized 

Questão 10/46 
  

A descrição abaixo é sobre um caso de sucesso no mundo corporativo.  



  

                                      
  
In 1958, after hearing about Australian children playing with bamboo hoops during gym class, 
Richard Knerr and Arthur “Spud” Melin decided to recreate the bamboo hoops from cutting-
edge plastic called Marlex. The rest is history, their company made a craze that swept the 
nation: 40 million pieces were sold in the first year alone. 
(Adapted from Attebery, 2017) 
  
Qual é a alternativa que confirma essa afirmação? 

X Their company made a craze that swept the nation and sold 40 million pieces in year 

one. 

Australian children played with bamboo hoops during gym class and gave a good 

example. 

In 1958, Richard Knerr and Arthur “Spud” Melin decided to create hula hoops from 

cutting-edge plastic. 

The rest is history about this new plastic toy recreated from bamboo originals. 

Richard Knerr and Arthur “Spud” Melin decided to recreate the bamboo hoops. 

Questão 11/46 
  

What is the effect used to turn this text into a funny meme? 
  



                 

X Surprise 

Shock 

Fright 

Use of language 

Spoiler 

Questão 12/46 
  
What does Anna Julia Cooper refer to in the quote? 
  

 

X The cause of humankind. 

The black cause. 



The feminist cause. 

The cause of LGBTQIA+. 

The cause of the proletariat. 

Questão 13/46 
  
“A nova recessão é diferente de todas as anteriores, uma vez que foi detonada por uma crise 
sanitária global, que exigiu medidas de isolamento social para a contenção da pandemia de 
Covid-19. Embora seja uma crise mundial, aqui ela chegou com o agravante de ter afundado a 
economia antes mesmo de o Brasil ter se recuperado das perdas da recessão anterior, de 
2014-2016.” 
  

 
Fonte: https://especiais.g1.globo.com/economia/2020/pib-brasil-em-recessao/#/ 
  
Considerando o exposto no texto e analisando o gráfico, entende-se por recessão 

X a queda do PIB brasileiro por dois trimestres consecutivos, no primeiro semestre de 
2020. 

a falta de geração de renda e de arrecadação de tributos devido ao desemprego 
causado pela pandemia. 

a queda de atividade no setor de serviços, embora compensada pela do setor do 
agronegócio entre os meses de março e maio. 

a injeção de liquidez na economia por meio de programas financeiros do governo. 

a queda de atividades relacionadas a serviços, lazer, eventos e turismo, cuja demanda 
foi afetada por restrições sanitárias ou medo de contaminação. 

Questão 14/46 
  
Texto 1 
"O poder de julgar não deve ser entregue a um Senado permanente, mas exercido por pessoas 
tiradas do seio do Povo, em certas épocas do ano, da maneira prescrita por lei, para formar um 



tribunal que não durará senão o quanto exigir a necessidade. Deste modo, o poder de julgar, 
tão terrível entre os homens, não estando ligado nem a um certo estado, nem a uma certa 
profissão, torna-se, por assim dizer, invisível e nulo." (MONTESQUIEU, Do Espírito das Leis. São 
Paulo: Editora Saraiva, p. 167) 
  
Texto 2 
"No Brasil, os direitos reconhecidos pela Constituição de 1988 ampliaram as possibilidades de 
exercício da cidadania e viabilizaram a percepção do Poder Judiciário enquanto espaço para 
atender os anseios da sociedade civil. Este é um aspecto que se soma à conjunção de fatores 
(jurisdição constitucional, crises de representatividade, necessidade de políticas públicas, 
defesa dos interesses metaindividuais etc.), os quais delineiam o cenário em que o Poder 
Judiciário assumiu papel de relevância na democracia brasileira. Os debates em torno do 
ativismo, autocontenção e viabilização da cidadania a partir do Poder Judiciário, compartilham 
com diferentes posições relativamente a benefícios e desvantagens, o reconhecimento de que 
essas instituições funcionam ao lado de iniciativas voltadas à manutenção e ao equilíbrio de 
um regime político democrático." (Juiz José Ferreira Júnior: O papel do Poder Judiciário em 
uma democracia. Disponível em < https://paraibaonline.com.br/2021/04/juiz-jose-ferreira-
junior-o-papel-do-poder-judiciario-em-uma-democracia/ >) 
  
A tensão evidenciada por Montesquieu e desenvolvida pelo juiz José Ferreira demonstra 

X a importância do judiciário para garantir a estabilidade do Estado, entretanto 
enfatiza que a perenidade do magistrado pode proporcionar desequilíbrios 
significativos no corpo social, haja vista a dimensão valorativa inerente ao ser humano, 
bem como a arbitrariedade do sistema judiciário perante o cenário político e 
econômico, inviabilizando a autonomia e equidade entre os poderes. 

o quanto o Senado precisa interferir no sistema judiciário, ao passo que o poder de 
julgar está constantemente ligado a ideologias e interesses pessoais, por isso, é 
fundamental a interferência dos demais poderes na liturgia forense, de modo a 
garantir a existência de três poderes harmônicos e independentes, conforme 
preconizado na Constituição Brasileira de 1988. 

a adequação da atribuição de cargos e da constituição do poder judiciário no Brasil, 
com suas diversas instâncias, funcionando como tribunais revisores, evitando que uma 
sentença definitiva seja exarada a partir da ótica de apenas um juiz e de um corpo de 
jurados, como preconizado por Montesquieu em relação à necessidade de o juiz não 
ser perene no cargo. 

o papel de relevância do poder judiciário na democracia brasileira para a manutenção 
do Estado Democrático de Direito, à medida que se perpetua a estrutura de corrupção 
e abuso dos poderes executivo e legislativo. 

o pressuposto de que o poder de julgar deve ser invisível ou nulo, ou seja, a justiça, a 
verdade e o bem são relativos às contingências sociais, de modo que cabe ao judiciário 
criar, manter e fortalecer o que se entende por legalidade em um determinado 
contexto de espaço e tempo. 

Questão 15/46 
  



De forma diversa aos seus países fronteiriços, como o Peru, a Bolívia, a Colômbia e a 
Venezuela, o Brasil não possui cordilheiras com montanhas muito altas, ao contrário, a maior 
parte do território brasileiro é composta por planaltos e planícies. Isso se deve à formação 
geológica do território, que se deu por meio de 

X escudos cristalinos do período pré-cambriano, bacias sedimentares de origem 
marinha, glacial e continental e terrenos vulcânicos. 

rochas magmáticas e sedimentares, que foram formadas pelo movimento das placas 
tectônicas, durante o período quaternário. 

glaciações sucessivas do período quaternário e a consequente erosão dos 
desdobramentos. 

rochas metamórficas originadas no período Jurássico, a partir da divisão da Pangeia e 
formação do continente Laurásia. 

um dobramento moderno acompanhado por falhas geológicas resultantes do encontro 
entre duas placas tectônicas. 

 

Questão 16/46 
  
Observe as pinturas a seguir e analise as afirmações. 
  

 
                                            ARSHILE GORKY. Carnival. 1943. 
                       Disponível em https://www.artic.edu/artworks/118697/carnival. 
  
  

 
                                      DI CAVALCANTI. Carnaval no Morro. 1963. 
         Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4608/carnaval-no-morro.  
 



I - Como fica explícito na obra de Di Cavalcanti, a cultura é um conjunto de regras que 
determina como o mundo pode e deve ser classificado, a qual é percebida em grupos 
desenvolvidos. 
 
II – Os quadros de Di Cavalcanti e Arshile Gorky demonstram que embora cada cultura 
contenha um conjunto finito de regras, suas possibilidades de atualização, de ressignificação, 
de expressão e de reação em situações concretas são infinitas. 
 
III - A dimensão simbólica é característica fundamental de qualquer manifestação cultural, ou 
seja, a linguagem, a reprodução artística, a interpretação de determinado objeto ou fenômeno 
estão presentes em todas as sociedades e são peculiares a cada cultura. 
 
IV - A obra cultural transforma a situação vivida atribuindo-lhe um novo sentido, que, por sua 
vez, pode ser apropriado ou novamente transformado pelo espectador ao fruí-la. 
  
Em relação ao conceito de cultura, estão corretas as afirmações 

X II, III e IV. 

I e III. 

I e II. 

I, II e III. 

I, II, III e IV. 

Questão 17/46 
  
“De todos os fatos da Era da Catástrofe (1914-1945), os sobreviventes do século XIX ficaram 
talvez mais chocados com o colapso dos valores e instituições da civilização liberal, cujo 
progresso seu século tivera como certo, pelo menos nas partes “avançadas” e “em avanço” do 
mundo. Esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo absoluto; o compromisso 
com um governo constitucional com ou sob governos e assembleias representativas 
livremente eleitos, que garantissem o domínio da lei; e um conjunto aceito de direitos e 
liberdades dos cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, publicação e reunião.” 
(HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos, o breve século XX, 1914 - 1991. São Paulo, SP: Cia das 
Letras, 1995, p.113) 
  
O que se observou na Europa no período entre guerras, entretanto, foi o aparecimento de 
regimes totalitários, tendo por base um Estado centralizador, antidemocrático e autoritário. 
São exemplos desse estilo de governo 

X o regime franquista na Espanha e o nazista na Alemanha. 

o governo de Salazar, em Portugal e o de De Gaulle, na França. 

a monarquia britânica e o estado fascista italiano. 

o stalinismo na URSS e a monarquia espanhola. 



o governo de Tito na Iugoslávia e a social-democracia alemã. 

Questão 18/46 
  
“[...] O Ato Adicional interpretado, a lei de 3 de dezembro, o Conselho de Estado, criando, com 
o regime da tutela severa, a instância superior e os instrumentos independentes que tendem a 
cercear ou anular as deliberações dos parlamentos provinciais, apesar de truncados; a 
dependência administrativa em que foram colocadas as províncias, até para os atos mais 
triviais; o abuso do efetivo sequestro dos saldos dos orçamentos provinciais para as despesas e 
para as obras peculiares do município neutro; a restrição imposta ao desenvolvimento dos 
legítimos interesses das províncias pela uniformidade obrigada, que forma o tipo da nossa 
absurda administração centralizadora, tudo está demonstrando que posição precária ocupa o 
interesse propriamente nacional confrontado com o interesse monárquico que é, de si mesmo, 
a origem e a força da centralização. 
Tais condições, como a história o demonstra e o exemplo dos nossos dias está patenteando, 
são as mais próprias para, com a enervação interior, expor a pátria às eventualidades e aos 
perigos da usurpação e da conquista. [...] 
E a própria guerra exterior que tivemos de manter por espaço de seis anos, deixou ver, com a 
ocupação de Mato Grosso e a invasão do Rio Grande do Sul, quanto é importante e desastroso 
o regime da centralização para salvaguardar a honra e a integridade nacional. [...]” (Manifesto 
Republicano, 03.12.1870, publicado no primeiro número do periódico A República, Rio de 
Janeiro.) 
  
O texto expõe uma das causas que levaram à Proclamação da República em 1889, que foi 

X o descaso da monarquia em relação à autonomia das províncias. 

a demanda social por participação política, com maior representatividade. 

o uso de verbas na capital, com detrimento das províncias. 

o desgaste dos militares com a Guerra do Paraguai. 

o isolamento do Brasil em relação às outras repúblicas americanas. 

Questão 19/46 
  
A hidrografia da Europa é marcada pela presença de vários rios importantes. Os rios 
identificados no mapa abaixo pelos numerais 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, 
  



 
Fonte: Adaptado de Europa: Mapas gratuitos, mapas em branco livre, mapas esboço livre, mapas base livre (d-maps.com). 

X Tejo, Loire, Danúbio e Volga. 

Tejo, Tâmisa, Reno e Elba. 

Elba, Loire, Reno e Volga. 

Douro, Sena, Danúbio e Don. 

Douro, Sena, Oder e Volga. 

Questão 20/46 
  
“O Comitê da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, que se 
reuniu em Bogotá, na Colômbia, [...], declarou a transumância, [...] Patrimônio Cultural 
Intangível da Unesco. [...] De acordo com o documento de candidatura apresentado pela Itália, 
juntamente com a Grécia e a Áustria, os pastores transumanos têm um conhecimento 
profundo do meio ambiente, do equilíbrio ecológico entre o homem e a natureza e das 
mudanças climáticas. ” 
  
Unesco declara transumância como patrimônio da humanidade - ISTOÉ Independente 
(istoe.com.br) 
  
Transumância é 

X o movimento migratório temporário, no qual o migrante sai de um local, e retorna 
em outro período do ano. 

a movimentação populacional de uma para outra região dentro de um mesmo país, 
promovendo métodos agrícolas mais sustentáveis e eficientes. 

o movimento de chegada de pessoas a um país estrangeiro, com o intuito de fixar 
residência e buscar melhores condições de vida. 



o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma permanente, que, 
desde o início da humanidade, tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. 

o movimento de saída de pessoas de um país para outro, em busca de oportunidades e 
superação das limitações do local de origem. 

Questão 21/46 
  

As imagens a seguir denotam que é por meio do trabalho que o indivíduo altera o mundo e a si 
mesmo. 

 
Jean François Millet (French, 1814-1875). Peasants Going to Work. 1863. 

Disponível em https://www.artic.edu/artworks/7733/peasants-going-to-work. 

  
  

 
“Operários”. Tarsila do Amaral. 1933. 

Disponível em http://artenarede.com.br/blog/index.php/no-dia-do-trabalho-o-trabalhador-nao-trabalha. 

  

A semelhança entre a obra de Millet e Tarsila do Amaral é 

X a representação do trabalhador, em que a identidade do sujeito é suprimida pela 
homogeneização das atividades reificantes. 

a luta de classes, pois as duas obras destacam o imperialismo industrial na vida 
cotidiana. 



a dimensão existencialista, à medida em que a pessoa pode alterar seu futuro e suas 
intervenções no mundo. 

o racionalismo, haja vista o progresso que a Revolução Industrial trouxe para a 
sociedade contemporânea. 

a tecnicidade, pois, por meio da técnica, o ser humano alterou sua vida e suas relações 
sociais. 

Questão 22/46 
  

O mapa a seguir representa as rotas das grandes navegações portuguesas e espanholas dos 
séculos XV e XVI.  

 
Fonte: Adaptado de ATLAS Histórico. ARRUDA, José Jobson de A.; PILET, Nelson. Toda a História Geral e História do Brasil. 
Volume único. 13ed. São Paulo: Ática, 2007, p.XVII. 
  

Assinale a alternativa que aponta a rota correta.  

X A linha preta corresponde à viagem de Pedro Álvares Cabral. 

A linha verde representa a viagem de circunavegação de Sebastião del Cano. 

A linha vermelha corresponde à viagem de Vasco da Gama às Índias. 

A linha azul clara corresponde à viagem de Bartolomeu Dias. 

A linha azul escura representa a transposição do Cabo das Tormentas por Fernão de 
Magalhães. 

Questão 23/46 
  
O gráfico da figura representa a função f(x) = 2x4 + 8x3 + 6x2 no intervalo [-4, 2]. É correto 
afirmar que a quantidade de soluções reais distintas da equação 2x4 + 8x3 + 6x2 = -12, no 
intervalo [-4, 2], é 



 

X 0 

1 

2 

3 

4 

Questão 24/46 
  

A tecnologia 5G representa uma revolução no mundo da transmissão de dados. A velocidade 
de transmissão, quando comparada ao 4G, é muito superior. Um filme de 2h demora 10 
minutos para ser baixado com a velocidade da tecnologia 4G, como mostra a figura a seguir.  
  

 
  
Dados: 1 Mbps = 106 bytes por segundo, 1 Gbps = 109 bytes por segundo. 
  
Na velocidade 5G, o tempo para baixar o mesmo filme, em segundos, é 

X 6 



4,8 

10 

12,5 

60 

Questão 25/46 
  
O braço articulável de um Rover, como o Perseverance, que aterrissou no solo de Marte em 18 
de fevereiro de 2020, tem grande importância para desempenhar as tarefas programadas pela 
expedição, e seu posicionamento inicial é fundamental. 
  

 
(Fotos do site da NASA - mars.nasa.gov) 
  
Considere o protótipo de veículo, como o Perseverance, que tem como posição inicial do braço 
articulável a projeção das articulações mostrada no sistema de coordenadas da figura abaixo. 

 
  
Sabendo-se que a circunferência c tem equação (x - 3)2 + (y - 4)2 = 4, e a circunferência d tem 
equação x2 + y2 = R2, a posição do ponto A (ponto de contato das circunferências c e d) na 
figura é 

X   



 

 

 

 

Questão 26/46 
  
No triângulo abaixo, AB = 3 e BC = 5. A medida DE vale 

 

X   

 

 

 

 

Questão 27/46 
  
Considere o gráfico abaixo da função . A alternativa que representa essa função f é 



 

X   

 

 

 

 

Questão 28/46 
  

Se cos(x) = y, então o valor de cos(3x) é 

X   4y3 - 3y 

3y3 - 4y 

3y 

4y2 - 3y 

y3  

Questão 29/46 
  
João e Pedro pegam dois pedaços de cartolina na forma de semicírculo de raios 40 cm e 20 cm, 
respectivamente. Os dois constroem cones retos e apoiam sobre uma mesa, encostando as 
suas bases. A distância entre os vértices dos cones, em cm, é 

X    



 

 

 

 

 
Questão 30/46 
  
Um terreno em forma de quadrilátero ABCD foi dividido em quatro novos quadriláteros, unindo-se 
os pontos médios (M) dos lados opostos. Nomeando I, II, III e IV as áreas de cada parte, assinale a 
alternativa verdadeira. 

 

 

X I + III = II + IV 

II > I > III > IV 

I + II = III + IV 

I + IV = II + III 

I > II > III > IV 

Questão 31/46 
  

Considere   

Racionalizando o denominador, tem-se que   



Assim o valor de   é 

X  

 

 

 

 

Questão 32/46 
  
Considere uma função real f, de variável real, que satisfaz as seguintes propriedades: 

 

É correto afirmar que  vale 

X  

 

 

 

 

Questão 33/46 
  

Se A é uma matriz 2x2 inversível que satisfaz A2 = 2.A, então o determinante de A vale 

X 4 

2 

1 

0 



-1 

Questão 34/46 

O conjunto solução da inequação    é 

X  

 

 

 

 

Questão 35/46 
  
Considere a genealogia a seguir, em que os símbolos preenchidos se referem a indivíduos 
afetados, e os símbolos não preenchidos se referem a indivíduos não afetados por uma 
doença. 
  

 
  
Sobre o padrão de herança dessa doença, é mais provável que 

X seja ligado ao X recessivo. 

seja autossômico recessivo. 

seja ligado ao Y (holândrica). 

seja ligado ao X dominante. 

seja autossômico dominante. 

Questão 36/46 
  
Qual é a destinação final utilizada para os resíduos sólidos urbanos indicados na figura?  
  



 
Fonte: Adaptado de www.qualital.com.br 

X Aterro controlado. 

Aterro sanitário. 

Lixão (novas células). 

Incineração. 

Compostagem. 

Questão 37/46 
  
Analise a figura, adaptada do site ecycle.com.br, e avalie as alternativas. 
  

 
Fonte: Adaptado de www.ecycle.com.br 

I. O esquema apresentado na figura refere-se ao Ciclo do Fósforo, pois mostra um saco de 

fertilizantes em (2) e representa a chuva ácida em (1). 

II. Os números (5) e (7) indicam os dejetos dos animais, que são decompostos pelos 

microrganismos, especialmente bactérias. 

III. Fertilizantes industriais, como indicado em (2), contêm nutrientes, como o nitrato e o 

fosfato, que aumentarão a fertilidade do solo sem causar impactos ambientais negativos. 



IV. O ciclo do nutriente representado na figura indica que as plantas podem utilizar o 

nutriente diretamente da atmosfera, na sua forma gasosa, conforme indicado em (8). 

V. Mudanças climáticas, indicadas por (1) na figura, são consequências das interferências 

humanas nesse ciclo.  

São corretas as afirmações apresentadas em 

X II e IV 

I e II 

III e IV 

I e V 

III e V 

Questão 38/46  
  
Qual fenômeno é apresentado na figura? 

 
Fonte: www.karlacunha.com.br 

X Ilhas de calor. 

Inversão térmica. 

Intensificação do efeito estufa. 

Poluição veicular. 

Destruição da camada de ozônio.  

Questão 39/46 
  



Um bloco de massa 10 kg desloca-se sobre um plano horizontal sem atrito, sob ação de uma 
força de intensidade 40 N. A direção da força define um ângulo de 60o com o plano horizontal, 
como ilustra a figura. 
  
Dados: sen (60°) = 0,87 
cos (60°) = 0,50 
g = 10 m/s2 

 
  
Sabendo que o bloco parte do repouso, é correto afirmar que o valor da velocidade (em m/s), 
após o corpo percorrer 9,0 metros, vale 

X 6,0 

36 

8,0 

18 

32 

Questão 40/46 
  
Um bloco de massa M1 = 5,0 kg está preso a uma mola de constante elástica k = 600 N/m e a 
uma segunda massa M2 = 6,0 kg por meio de um fio ideal. Considere que o valor da aceleração 
da gravidade é 10 m/s2 e despreze as forças de atrito. 
  

 
  
Na condição de equilíbrio estático, é correto afirmar que 

X o valor da deformação no comprimento da mola é 0,10 m. 

o valor da força resultante sobre a massa M1 é igual a diferença entre os pesos P2 e P1. 



a força de tração no fio é nula, pois o valor da força elástica é igual ao valor da força 
peso P2. 

o valor da força de tração é de 500 N. 

o valor da deformação no comprimento da mola é 0,20 m. 

Questão 41/46 
  
A figura ilustra duas placas eletricamente carregadas com cargas positiva e negativa, com 
iguais densidades, de tal forma que o campo elétrico observado entre as placas é uniforme. 
Três partículas identificadas por a, b e c, são lançadas horizontalmente da esquerda para a 
direita, e suas respectivas trajetórias estão representadas na figura. 
  

 
  
Desprezando-se os efeitos da gravidade, em relação ao sinal das cargas das partículas, é 
correto afirmar que 

X a partícula a é negativa, partícula b é neutra e partícula c é positiva. 

a partícula a é positiva, partícula b é neutra e partícula c é negativa. 

a partícula a é neutra, partícula b é positiva e partícula c é neutra. 

a partícula a é negativa, partícula b é positiva e partícula c é negativa. 

a partícula a é positiva, partícula b é negativa e partícula c é positiva. 

Questão 42/46 
  

A figura representa o lançamento oblíquo de um objeto de massa m. O alcance do lançamento 
vale R, e altura máxima atingida pelo objeto, vale H. O ângulo de lançamento é θ, e a 

velocidade de lançamento  .  
  

 
  



É correto afirmar que  

X o valor da aceleração do movimento durante a trajetória é constante. 

no instante em que a partícula atinge a posição x = R, sua velocidade é nula. 

no instante em que a partícula atinge o ponto de altura máxima y = H sua velocidade é 
nula. 

sempre que aumentarmos o valor do ângulo de lançamento θ, o valor do alcance R 
aumentará. 

o valor da velocidade durante a trajetória é constante. 

Questão 43/46 
  
A FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico) é documento que traz 
informações a respeito de espécies químicas e seus procedimentos segurança, 
armazenamento adequado, riscos, entre outros dados. Considere as informações extraídas da 
FISPQ do ácido acético e as afirmações a seguir: 
  

Ponto de ebulição 
117,9 oC 

Ponto de fusão 
16,7 oC 

Densidade relativa do líquido 
1,051 g/mL a 20 oC 

Pressão de vapor 
20 mmHg a 29,9 oC 

Solubilidade em água 
Miscível (solúvel) 

pH 
2,9 em solução 0,1 mol/L 

  
I. Ácido acético é líquido em temperatura ambiente (25 oC). 
II. O papel tornassol vermelho torna-se azul em contato com uma solução 0,1 mol/L de ácido 
acético. 
III. A miscibilidade (solubilidade) de ácido acético em água deve-se às interações de dipolo 
induzido entre as moléculas. 
IV. A densidade de um líquido é afetada pela temperatura. 
  
Estão corretas as afirmações 

X I e IV. 

I e II. 

I, II e III. 

II, III e IV. 

III e IV. 

Questão 44/46 
  
A ilustração a seguir representa uma reação química em duas condições: inicial e na posição de 
equilíbrio. 
  



 
  
  

 
  
Avaliando os gráficos, é correto afirmar que 

X o Gráfico I é mais adequado para representar a reação. O equilíbrio é atingido no instante t2, 

em que as velocidades das reações direta e inversa são iguais. 

o Gráfico I é mais adequado para representar a reação. O equilíbrio é atingido no instante t1, 

em que as concentrações de reagente e produto são iguais. 

o Gráfico II é mais adequado para representar a reação. O equilíbrio é atingido no instante t2, 

em que as velocidades das reações direta e inversa são iguais. 

o Gráfico II é mais adequado para representar a reação. O equilíbrio é atingido no instante t1, 

em que as concentrações de reagente e produto são iguais. 

o Gráfico I é mais adequado para representar a reação. O equilíbrio é atingido no instante t2, 

em que as concentrações de reagente e produto são iguais. 

Questão 45/46 
  
Naproxeno, um anti-inflamatório não esteroidal, usado no tratamento de dores e sintomas de 
gripe e resfriado, tem sua fórmula estrutural representada a seguir. 
  



 
  
Sobre esse fármaco, assinale a alternativa correta. 
 

    Número de carbonos quirais       Fórmula molecular    Funções orgânicas presentes 

  1 C14H14O3      Ácido carboxílico e éter 

 

    Número de carbonos quirais       Fórmula molecular    Funções orgânicas presentes 

  2 C14H14O3      Ácido carboxílico e fenol 

 

   Número de carbonos quirais      Fórmula molecular    Funções orgânicas presentes 

  2 C14H18O3                 Éter e éster 

 

   Número de carbonos quirais      Fórmula molecular    Funções orgânicas presentes 

  2 C14H18O3      Ácido carboxílico e fenol 

 

    Número de carbonos quirais      Fórmula molecular    Funções orgânicas presentes 

  1 C14H18O3      Ácido carboxílico e éter 

Questão 46/46 
  

O óxido nítrico é um gás solúvel em água, que pode sofrer redução em presença de gás 
hidrogênio, formando nitrogênio (um gás inerte) e água. No estudo dessa reação, foram 
realizados cinco experimentos, partindo de diferentes concentrações iniciais dos reagentes. 
A reação balanceada envolvida, e os dados cinéticos obtidos, são apresentados a seguir. 
  

2 H2 + 2 NO → N2 + 2 H2O 
  

Experimento 
       [NO] 

           (mol . L-1) 
     [H2] 

           (mol . L-1) 
     Velocidade 

inicial (mol . L-1 . s-1) 

1      0,30        0,20 2,2 x 10-2 

 2       0,30        0,10 1,1 x 10-2 

 3        0,60        0,10 4,4 x 10-2 

  4        0,60        0,20        X 

  5        0,30        Y 4,4 x 10-2 

  
Os valores X e Y, omitidos na tabela, são, respectivamente, iguais a  



X 8,8 x 10-2 e 0,40. 

8,8 x 10-2 e 0,80. 

6,6 x 10-2 e 0,40. 

6,6 x 10-2 e 0,80. 

6,6 x 10-2 e 0,60. 

 

 


