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002. PROVA II

  Confira seus dados impressos neste caderno.

  Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.

  Esta prova contém 40 questões objetivas e uma proposta de redação.

  Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando 
caneta de tinta preta.

  As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 
3h45, contadas a partir do início da prova.

  Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os 
Cadernos de Questões.
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Leia a tira para responder às questões 01 e 02.

(André Dahmer. “Malvados”. Folha de S.Paulo, 09.04.2019.)

QUESTÃO 01 

A partir das informações verbais, conclui-se que a tira

(A) propõe a aceitação resignada da realidade, a qual é  
impossível de ser mudada.

(B) especula sobre uma realidade utópica, sem a violência 
tal como é conhecida.

(C) condena a idealização da realidade, intensificada pela 
violência excessiva.

(D) insinua a hipocrisia de pessoas, que se declaram a favor 
da paz, mas são violentas.

(E) sugere que um mundo sem violência se tornaria bastante 
sem graça.

Leia o soneto para responder às questões 02 e 03.

Desenganos da vida humana metaforicamente

É a vaidade, Fábio, nesta vida, 
Rosa, que da manhã lisonjeada, 
Púrpuras mil, com ambição dourada, 
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida, 
Por mares de soberba desatada, 
Florida galeota empavesada, 
Sulca ufana, navega destemida.

É nau enfim, que em breve ligeireza, 
Com presunção de Fênix generosa, 
Galhardias apresta, alentos preza:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa 
De que importa, se aguarda sem defesa 
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

(Gregório de Matos. Poemas escolhidos, 2010.)

QUESTÃO 02 

A figura de linguagem presente nas passagens do quadrinho 
“Morrendo de alegria” e “mataram doze alunos de inveja”, 
que denota ideia de exagero, também é encontrada no  
seguinte verso do poema:

(A) “É planta, que de abril favorecida,” (2a estrofe)

(B) “Púrpuras mil, com ambição dourada,” (1a estrofe)

(C) “É nau enfim, que em breve ligeireza” (3a estrofe)

(D) “É a vaidade, Fábio, nesta vida,” (1a estrofe)

(E) “Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?” (4a estrofe)

QUESTÃO 03 

No poema, o eu lírico afirma que

(A) a vida humana se justifica pela vaidade.

(B) a passagem da vida reforça o valor do tempo e da vaidade.

(C) a vaidade na vida humana é uma mera ilusão.

(D) a vaidade, comum na juventude, aumenta na velhice.

(E) o poder da vaidade resiste à passagem do tempo.
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QUESTÃO 05 

O texto permite uma reflexão acerca da forma

(A) discriminatória como a cultura das pessoas ou o nível de 
linguagem que usam é capaz de criar abismos sociais 
intransponíveis.

(B) estigmatizada como algumas pessoas são tratadas em 
razão de seu modo de ser ou de se expressar por meio 
da linguagem verbal.

(C) rápida como a cultura vai se estabelecendo em diferen-
tes regiões e agregando pessoas que lhes reconhecem 
a relevância social.

(D) inusitada como os padrões culturais e linguísticos apro-
ximam as pessoas e fazem com que elas entrem em 
acordo sobre eventuais divergências.

(E) amistosa como as pessoas se relacionam, independen-
temente de suas condições financeiras ou de uma língua 
mais bem empregada.

QUESTÃO 06 

A passagem “Estamos livres da complicação do Tuturututu” 
(3o parágrafo) revela que Emília

(A) duvida que seja produtiva a evolução da língua.

(B) sugere que a evolução da língua é falha.

(C) discorda da ideia de evolução da língua.

(D) reage com descaso à ideia de evolução da língua.

(E) reconhece a importância da evolução da língua.

QUESTÃO 07 

A ideia contida na frase “Muita coisa que hoje esta senhora 
condena vai ser lei um dia” (3o parágrafo), sugerindo que um 
erro gramatical de uso comum na língua falada hoje será uma 
regra válida no futuro, é exemplificada com o enunciado:

(A) Fui com meus amigos no cinema assistir o novo filme de 
super-heróis. Achei ele o máximo e quero ver de novo.

(B) Cheguei cedo à casa da Ana Maria. Eu lhe quero muito, 
pois é uma garota muito inteligente e dedicada ao estudo.

(C) Não se diz “galfo”, é garfo. Assim adverti o rapaz, pouco 
afeito à nova linguagem das cidades do século XXI.

(D) Visitá-lo-ei, sem dúvidas, meu amigo. As férias logo che-
garão e um passeio até a sua bela cidade será bem-vindo.

(E) Fui um dos candidatos que chegou atrasado ao local da 
prova, pois perdi o ônibus e me confundi com as ruas do 
entorno.

QUESTÃO 04 

A figura feminina consiste em um tema recorrente na literatura, 
sendo retratada sob várias perspectivas. A mulher é descrita 
como sujeito consciente de seu papel nas interações sociais em:

(A) Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputa-
vam como o prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade 
admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em 
que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Daí pro-
vinha talvez a expressão cheia de desdém e um certo  
ar provocador, que erriçavam a sua beleza aliás tão cor-
reta e cinzelada para a meiga e serena expansão d’alma. 
(José de Alencar. Senhora)

(B) Entrou de mansinho e a viu dormida numa cadeira, os 
cabelos longos espalhados nos ombros. Depois de lava-
dos e penteados tinham-se transformado em cabeleira 
solta, negra, encaracolada. Vestia trapos mas limpos, 
certamente os da trouxa. Um rasgão na saia mostrava 
um pedaço de coxa cor de canela, os seios subiam e 
desciam levemente ao ritmo do sono, o rosto sorridente. 
(Jorge Amado. Gabriela, Cravo e Canela)

(C) Simpáticas feições, cintura breve, / Graciosa postura, porte 
airoso, / Uma fita, uma flor entre os cabelos, / Um quê mal 
definido, acaso podem / Num engano d’amor arrebatar-nos. 
/ Mas isso amor não é; isso é delírio, / Devaneio, ilusão que 
se esvaece (Gonçalves Dias. Se se morre de amor!)

(D) Não sei, Marília, que tenho, / depois que vi o teu rosto, / 
pois quanto não é Marília / já não posso ver com gosto. / 
Noutra idade me alegrava, / até quando conversava / com 
o mais rude vaqueiro: / hoje, ó bela, me aborrece / inda o 
trato lisonjeiro / do mais discreto pastor. / Que efeitos são 
os que sinto? / Serão efeitos de amor? (Tomás Antônio 
Gonzaga. Liras)

(E) Hirta e branca... Repousa a sua áurea cabeça / Numa 
almofada de cetim bordada em lírios. / Ei-la morta afi-
nal como quem adormeça / Aqui para sofrer Além novos 
martírios. / [...] Expira, ao longe, o vento, e o luar, longin-
quamente, / Alveja, embalsamando as brancas agonias / 
Na sonolenta paz desta Câmara-ardente... (Alphonsus 
Guimarães. Câmara Ardente)

Leia o texto para responder às questões de 05 a 07.

Minha heroína literária predileta, a boneca Emília, de 
Monteiro Lobato, não quis saber de preconceito linguístico. 
Ao visitar, no País da Gramática, a prisão onde Dona Sintaxe 
mantinha enjaulados os “vícios de linguagem”, ela se revoltou 
ao ver atrás das grades o “Provincianismo”, isto é, os “vícios” 
da fala rural, do “caipira”:

“Emília não achou que fosse caso de conservar na  
cadeia o pobre matuto. Alegou que ele também estava traba-
lhando na evolução da língua e soltou-o.

— Vá passear, seu Jeca. Muita coisa que hoje esta  
senhora condena vai ser lei um dia. Foi você quem inventou 
o VOCÊ em vez de TU, e só isso quanto não vale? Estamos 
livres da complicação do Tuturututu.”

Como se vê, do mesmo modo como existe o preconceito 
contra a fala de determinadas classes sociais, também existe 
o preconceito contra a fala característica de certas regiões.

(Marcos Bagno. Preconceito linguístico: o que é, como se faz, 2013.  
Adaptado.)
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Leia um trecho do romance Amor de perdição, de Camilo 
Castelo Branco, para responder às questões 09 e 10.

Teresa pedira a Simão Botelho que aceitasse dez anos 
de cadeia e esperasse aí a sua redenção por ela.

“Dez anos! — dizia-lhe a enclausurada de Monchique. — Em 
 dez anos terá morrido meu pai e eu serei tua esposa, e irei 
pedir ao rei que te perdoe, se não tiveres cumprido a senten-
ça. Se vais ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque 
morrerás, ou não acharás memória de mim, quando voltares.”

Como a pobre se iludia nas horas em que as débeis for-
ças de vida se lhe concentravam no coração!

As ânsias, a lividez, o deperecimento tinham voltado. O 
sangue, que criara novo, já lhe saía em golfadas com a tosse.

Se por amor ou piedade o condenado aceitasse os fer-
rolhos três mil seiscentas e cinquenta vezes corridos sobre 
as suas longas noites solitárias, nem assim Teresa susteria a 
pedra sepulcral que a vergara de hora a hora.

“Não esperes nada, mártir — escrevia-lhe ele. — A luta 
com a desgraça é inútil, e eu não posso já lutar. Foi um atroz 
engano o nosso encontro. Não temos nada neste mundo.  
Caminhemos ao encontro da morte... Há um segredo que só 
no sepulcro se sabe. Ver-nos-emos?

Não me peças que aceite dez anos de prisão. Tu não  
sabes o que é a liberdade cativa dez anos! Não compreen-
des a tortura dos meus vinte meses. A única voz que tenho 
ouvido é a da mulher piedosa que me esmola o pão de cada 
dia, e a do aguazil que veio dar-me a sarcástica boa nova de 
uma graça real, que me comuta o morrer instantâneo da forca  
pelas agonias de dez anos de cárcere.”

As palavras únicas de Teresa, em resposta àquela carta, 
significativa da turbação do infeliz, foram estas:

“Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino... 
Perdi-te... Bem sabes que sorte eu queria dar-te... e morro, 
porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se  
podes, vive; não te peço que morras, Simão; quero que vivas 
para me chorares. Consolar-te-á o meu espírito... Estou tran-
quila... Vejo a aurora da paz... Adeus até ao céu, Simão”.

(Camilo Castelo Branco. Amor de perdição, 1994. Adaptado.)

QUESTÃO 09 

Considerando-se o excerto apresentado, conclui-se que se 
trata de um romance no qual

(A) os sonhos das personagens se materializam, sinalizando 
que tudo se encaminha para o final feliz.

(B) o amor sem paixão entre as personagens é evidenciado, 
explorando-se a beleza moral dos sentimentos.

(C) as personagens se entregam racionalmente ao amor e se 
dispõem a suportar os perigos para vivê-lo.

(D) as personagens se movem por sentimentos intensos, 
pressionadas por coerções sociais.

(E) o problema amoroso é deixado de lado, já que as perso-
nagens veem a morte como algo iminente.

QUESTÃO 08 

Leia o texto e o meme.

Somando às instabilidades apresentadas pelas redes  
sociais nesta quarta-feira [03.07.2019], usuários do Twitter 
relatam problemas com as mensagens diretas (DM). O pró-
prio Twitter admitiu instabilidade nas notificações das DMs e 
disse estar trabalhando na resolução da falha.

(https://terra.com.br)

(https://pleno.news. Adaptado.)

No meme, o estabelecimento de sentido se dá por meio de 
um processo de

(A) comparação, decorrente da forma como as personagens 
apontam umas para as outras, querendo isentar-se da  
culpa da instabilidade.

(B) similaridade, marcado pela repetição da imagem do per-
sonagem e das fórmulas matemáticas, ratificando a ideia 
do internauta “até o Twitter”.

(C) aproveitamento da ideia expressa pelo termo “Recicla-
do”, o que revela que a instabilidade é uma constante nas 
redes sociais, sem exceção.

(D) contraste, uma vez que cada rede social tem uma forma 
de interação com os internautas, quebrando a ideia de 
que elas se identificam.

(E) causa e efeito, afirmando que a instabilidade ocorrida no 
Twitter teve relação com outras redes sociais, que que-
rem o domínio da internet.
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QUESTÃO 12 

O valor numérico da fração algébrica  para

x = 2019 é igual a

(A) –24 226.

(B) 18 169.

(C) –18 169.

(D) 6 055.

(E) 6 051.

QUESTÃO 13 

Uma esfera de tamanho desprezível é lançada do ponto P, 
com trajetória parabólica dada por y = –x2 + 5x + 14, até atin-
gir o chão, no ponto Q, como mostra o gráfico. Considere  
x e y em metros.

Se essa esfera se deslocasse de P até Q por um plano incli-
nado , ela percorreria

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 10 

Com a passagem “Se por amor ou piedade o condenado 
aceitasse os ferrolhos três mil seiscentas e cinquenta vezes 
corridos sobre as suas longas noites solitárias, nem assim 
Teresa susteria a pedra sepulcral que a vergara de hora a 
hora” (5o parágrafo), entende-se que

(A) a morte de Teresa estava condicionada à aceitação da 
condenação por parte de Simão, por amor ou por piedade.

(B) Teresa não seria salva da morte, independentemente da 
motivação de Simão para aceitar ou não a condenação.

(C) os motivos que levariam Simão a aceitar a condenação 
impediriam a morte do casal.

(D) a verdade é que Simão hesitava se conseguiria salvar 
Teresa da morte, fosse por amor, fosse por piedade.

(E) Simão tinha esperança de impedir a morte de Teresa, por 
amor ou por piedade.

QUESTÃO 11 

A figura indica um ladrilhamento, em amarelo, feito sobre 
uma malha quadriculada de 4 por 4.

A porcentagem dessa malha ocupada pelo ladrilhamento é 
igual a

(A) 56%.

(B) 60%.

(C) 58,5%.

(D) 64%.

(E) 62,5%.
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QUESTÃO 16 

Sendo n um número real positivo, a intersecção da repre-
sentação gráfica das desigualdades y ≥ |x| e y ≤ n, no plano 
cartesiano de eixos ortogonais x e y, será um triângulo de 
área igual a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 17 

As figuras mostram um dado de 20 faces, numeradas de  
1 até 20, e outro dado de quatro faces, numeradas com  
1-2-3, 1-2-4, 1-3-4 e 2-3-4. Considere que as faces em cada 
dado são equiprováveis.

Lançando-se aleatoriamente os dois dados sobre uma mesa, 
a probabilidade de que a soma dos números marcados nas 
duas faces em contato com a mesa seja maior ou igual a 26 
é de

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 14 

Geólogos estimam que a porosidade (y) de uma rocha varia 
em função da profundidade (x) em que ela se encontra no  
oceano, de acordo com a fórmula y = 0,4 · 2 –x, com x em 
quilômetros e y variando entre 0 e 1. Sabendo-se que o valor  
de y corresponde à representação decimal da porcentagem 
de porosidade da rocha, se a rocha no oceano tem porosidade 
de 5%, então ela está à profundidade de

(A) 4,5 km.

(B) 3,5 km.

(C) 4 km.

(D) 3 km.

(E) 2,5 km.

QUESTÃO 15 

Em um quadrilátero côncavo FIMES, sabe-se que FI = 4 cm, 
IM = 3 cm e que as medidas dos ângulos  e  são, 
respectivamente, 105° e 30°.

A medida de  é igual a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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QUESTÃO 20 

Uma esfera e um cone circular reto estão apoiados em um 
plano α. O raio da esfera é igual a 4 cm e a altura e o diâme-
tro da base do cone são iguais a 8 cm. Um plano β, para lelo 
ao plano α, intersecta os dois sólidos de tal forma que as 
secções determinadas por β na esfera e no cone tenham as 
mesmas áreas.

A distância entre os planos α e β, em centímetros, é igual a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 21 

A invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, em 2001, 
iniciou a mais longa guerra liderada pelos estadunidenses e 
que, agora, pode se aproximar de um fim, com avanços na 
elaboração de um acordo de paz anunciado no início do ano 
por autoridades americanas.

(https://oglobo.globo.com, 28.01.2019. Adaptado.)

A guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão é uma 
consequência

(A) da dissolução da União Soviética, que apoiava Osama 
bin Laden.

(B) da negativa do Afeganistão em entregar Osama bin Laden.

(C) da aproximação do Afeganistão com o Iraque de Saddan 
Hussein.

(D) da aliança entre o Afeganistão e o Paquistão, detentor de 
bombas atômicas.

(E) do fortalecimento do grupo Taleban, devido ao apoio bri-
tânico.

QUESTÃO 18 

Clarice fabrica x brigadeiros e vende cada um por y reais.  
O custo de produção de cada brigadeiro é de z reais, sendo 
z < y. Sendo assim, o lucro, em reais, que Clarice terá com 
a venda de todos os brigadeiros será igual ao determinante 
da matriz

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 19 

A figura mostra a estrutura de uma colmeia de abelhas após 
três etapas de construção. Na primeira etapa, a colmeia é 
composta por uma célula hexagonal, na segunda etapa por 7, 
na terceira etapa por 19 e, assim, sucessivamente.

Sabendo-se que na 18a etapa a colmeia será composta por 
919 células hexagonais, conclui-se que o número de células 
hexagonais na 19a etapa será igual a

(A) 1 071.

(B) 1 221.

(C) 1 413.

(D) 1 315.

(E) 1 027.
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QUESTÃO 23 

Observe a imagem.

(Fillipe Tamiozzo Pereira. Introdução à Hidrogeografia, 2012.)

A imagem ilustra a chuva do tipo

(A) orográfica, formada devido à ascensão forçada de ventos 
úmidos perante um obstáculo do relevo.

(B) frontal, associada à instabilidade causada pelo encontro 
de duas massas de ar de características térmicas dife-
rentes.

(C) convectiva, associada à estabilidade da massa de ar  
úmida em média altitude em regiões tropicais.

(D) frontal, formada a partir da elevação da nuvem cúmulos-
-nimbos em regiões tropicais.

(E) convectiva, formada a partir da ascensão de uma massa 
de ar úmido em regiões quentes.

QUESTÃO 24 

O Brasil, lamentavelmente, tem destaque no Relatório da 
Agência de Meio Ambiente das Nações Unidas por ser o país 
com o maior número de grandes rompimentos de barragens. 
Foram três acidentes com perda humana ou grave dano  
ambiental desde 2014: o rompimento de uma barragem da  
Herculano Mineração, em Itabirito (MG), em 2014, com três 
mortes; o vazamento na barragem do Fundão, em Mariana 
(MG), em 2015, com 19 mortes; e, por fim, em 2019, a tragédia 
com grande perda de vidas, em Brumadinho.

(www.bbc.com.br, 29.01.2019. Adaptado.)

Um impacto ambiental causado pelos rejeitos de mineração e 
uma medida plausível para mitigar esses impactos são:

(A) impermeabilização do solo e retirada da lama.

(B) desestruturação química do solo e adubação orgânica.

(C) rastejo do solo e reflorestamento da mata ciliar.

(D) assoreamento de rios e inserção de fitoplânctons de  
outros rios na região atingida.

(E) soterramento de nascentes e transferência da água de 
outros rios para a região atingida.

QUESTÃO 22 

Observe a pichação feita sobre um grafite de Okuda, artista 
espanhol, na rua Embajadores, em Madri, que diz: “Sua  
‘street art’ sobe o meu aluguel”.

(https://brasil.elpais.com, 09.06.2019.)

A pichação é reflexo de um processo urbano denominado

(A) favelização, que é um assentamento urbano informal  
caracterizado por moradias e infraestruras precárias.

(B) gentrificação, que é um processo de modificação do  
espaço urbano que transforma áreas degradadas em  
espaços valorizados.

(C) desmetropolização, que se refere à diminuição do cresci-
mento das metrópoles em benefício de cidades menores.

(D) metropolização, que ocorre quando uma cidade se desen-
volve além de seu perímetro exercendo influência nas cida-
des vizinhas.

(E) conurbação, que se refere à união física de duas ou mais 
cidades em consequência de seu crescimento.
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QUESTÃO 27 

Assim no campo como na cidade, no negócio como em 
casa, o escravo é onipresente. Torna-se muito restrito o terreno  
reservado ao trabalho livre, tal o poder absorvente da escra-
vidão. E a utilização universal do escravo nos vários misteres 
da vida econômica e social acaba reagindo sobre o conceito 
do trabalho. “Como todas as obras servis e artes mecânicas 
são manuseadas por escravos”, dirá um observador perspi-
caz como o português Luís dos Santos Vilhena, que chegou 
na Bahia em 1787 e aí faleceu em 1814, “poucos são os  
mulatos, e raros os brancos que nelas se querem empregar”.

(Caio Prado Júnior. Formação do Brasil contemporâneo:  
colônia, 2008. Adaptado.)

A partir do texto, pode-se inferir que

(A) a indolência dos homens livres era a causa da aversão 
que demonstravam pelo trabalho.

(B) a concepção sobre as artes mecânicas não foi afetada 
pela presença do trabalho escravo.

(C) a presença de escravos habilidosos colaborou para a  
difusão de trabalhos manuais.

(D) a concorrência entre mão de obra livre e escrava mos-
trou-se economicamente lucrativa.

(E) a presença da escravidão contribuiu para a percepção do 
trabalho como algo pejorativo.

QUESTÃO 28 

As palavras são testemunhas que muitas vezes falam 
mais alto que os documentos. Consideremos algumas pala-
vras que foram inventadas, ou ganharam seus significados 
modernos, substancialmente no período de 1789 até 1848. 
Palavras como “indústria”, “industrial”, “fábrica”, “classe  
média”, “classe trabalhadora”, “capitalismo” e “socialismo”. 
Ou ainda “aristocracia” e “ferrovia”, “liberal” e “conservador” 
como termos políticos, “nacionalidade”, “cientista” e “enge-
nheiro”, “proletariado” e “crise” (econômica), todas elas 
cunhagens ou adaptações deste período. Como também 
“greve” e “pauperismo”.

(Eric Hobsbawm. A era das revoluções, 1789-1848, 2010. Adaptado.)

O texto indica que o surgimento das palavras assinaladas, 
ou mesmo a modificação dos significados de algumas delas,

(A) está relacionado aos lucros obtidos pelos capitalistas  
europeus graças à corrida imperialista.

(B) ajuda a compreender as transformações sócio-políticas 
resultantes das revoluções burguesas.

(C) resulta da difusão da Revolução Científica e dos novos 
métodos de organização dos saberes.

(D) oferece apoio suficiente para explicar as agitações fran-
cesas na passagem do século XVIII ao XIX.

(E) é fruto dos embates entre camponeses e operários  
típicos dos momentos iniciais do capitalismo.

QUESTÃO 25 

O jogo de encerramento da Copa América de 2019 foi reali-
zado no dia 07 de julho às 17h00, no estádio do Maracanã, 
no Rio de Janeiro. Considerando que os Estados Unidos  
estavam utilizando o horário de verão, a transmissão do jogo 
em Los Angeles, Califórnia, que se localiza no fuso horário de 
120°O, foi às

(A) 12h00.

(B) 22h00.

(C) 11h00.

(D) 21h00.

(E) 13h00.

QUESTÃO 26 

Entre as consequências da expansão romana pelo mar Me-
diterrâneo, ao longo do período republicano, podem-se citar:

(A) o surgimento de novos grupos sociais e a adoção da  
democracia representativa.

(B) a derrocada dos latifúndios e o crescimento dos grandes 
importadores de alimentos.

(C) o aumento do contingente de escravos e um maior afluxo 
de riquezas.

(D) o êxodo das áreas de fronteira e o aumento da população 
das cidades litorâneas.

(E) a luta em prol da reforma agrária e a difusão dos ideais 
do cristianismo.
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QUESTÃO 30 

Você bem pode imaginar que não são poucas as vezes  
que nos perguntamos, desesperados: “De que adianta esta 
guerra? Por que não se pode viver em comum e em paz? 
Para que essa destruição?” A pergunta é compreensível, 
mas ainda não encontramos resposta que nos satisfaça. Sim, 
para que fabricar aviões cada vez mais gigantescos, bombas 
ainda mais poderosas e, ao mesmo tempo, casas pré-fabri-
cadas, para reconstrução? Por que gastar milhões, diaria-
mente, na guerra, enquanto ninguém dispõe de um centavo 
para serviços médicos, para auxiliar artistas e gente pobre? 
Por que existe gente morrendo à míngua enquanto apodre-
cem excedentes em outras partes do mundo? Oh, por que os 
homens são tão malucos?

(Anne Frank. O diário de Anne Frank, 2003.)

Durante a Segunda Guerra Mundial, Anne Frank e sua  
família, de origem judia, fugiram da Alemanha em direção 
à Holanda. Lá, no período em que viveu escondida, Anne  
escreveu o seu hoje famoso diário. No trecho acima, escrito 
em 5 de maio de 1944, a reflexão dela destaca

(A) a irracionalidade da guerra e os sofrimentos e privações 
causados pelo conflito na população civil.

(B) a luta dos pacifistas contra a guerra, o que lhes valeu per-
seguições e a deportação para campos de concentração.

(C) a impotência dos organismos internacionais para conter 
conflitos que resultavam em perdas de vidas humanas.

(D) os interesses dos grupos ligados à indústria bélica, empe-
nhados em vender armamentos para os países em con-
flito.

(E) as dificuldades enfrentadas por adolescentes que, como 
ela, viveram na época da 2a Guerra Mundial.

QUESTÃO 29 

Analise os dados sobre a exportação brasileira de café.

Produção exportável de café (1 000 sacas de 60 Kg)

Anos Brasil São Paulo Rio de Janeiro
1881-1885 29 031 8 650 20 381
1886-1890 25 763 9 883 15 880
1891-1895 29 961 15 544 14 417
1896-1900 42 348 25 624 16 724
1901-1905 64 937 46 986 6 045
1906-1910 73 375 51 236 4 895
1911-1915 67 994 47 788 4 143
1916-1920 65 921 45 267 3 982
1921-1925 72 593 45 058 4 469
1926-1930 99 949 66 251 4 384

(Constantino C. Fraga. “Resenha Histórica do Café no Brasil”.  
In: Boletim da divisão de economia rural, janeiro de 1963. Adaptado.)

A partir da tabela, pode-se afirmar que:

(A) ao longo do período assinalado, Rio de Janeiro e São 
Paulo apresentaram equilíbrio produtivo.

(B) a dinâmica produtiva do café em São Paulo e no Rio de 
Janeiro foi pouco afetada após a Proclamação da Repú-
blica.

(C) no século XX, a região do Rio de Janeiro foi responsável 
pela superprodução do café exportado pelo Brasil.

(D) após a abolição, a exportação do café produzido em São 
Paulo ultrapassou a do Rio de Janeiro e ditou o ritmo 
nacional.

(E) desde a década de 1880, o envio de café brasileiro para 
o exterior não apresentou retração quantitativa.
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QUESTÃO 33 

No trecho do segundo parágrafo “where the lens becomes 
cloudy”, a palavra sublinhada pode ser substituída, sem perda 
de sentido, por

(A) embaçada.

(B) apurada.

(C) colorida.

(D) refletida.

(E) insensível.

QUESTÃO 34 

According to the third paragraph, most people know that 
smoking is

(A) related to high blood pressure.

(B) responsible for sight loss.

(C) associated with blindness.

(D) connected to cancer.

(E) dangerous to our health.

QUESTÃO 35 

In the excerpt from the third paragraph “one of the best steps 
you can take”, the underlined word expresses

(A) necessity.

(B) possibility.

(C) admission.

(D) permission.

(E) obligation.

QUESTÃO 36 

Alunos brasileiros criaram um veículo capaz de percorrer 
543 km com apenas um litro de gasolina. Os estudantes par-
ticiparam da maior competição de incentivo à pesquisa ener-
gética nas Américas e desenvolveram um protótipo capaz de 
alcançar a velocidade de 50 km/h.

(“Alunos criam veículo que faz 543 km com litro de gasolina”.  
www.leiaja.com, 20.06.2019. Adaptado.)

Considere que a capacidade máxima do tanque desse veí culo 
seja de 4 litros de gasolina. Desprezando-se o tempo de ace-
leração inicial e a quantidade de gasolina gasta para acelerá-lo 
até a velocidade máxima, o tempo total que o veículo conse-
gue ficar em movimento com velocidade constante de 50 km/h, 
usando toda a capacidade do tanque, é de, aproximadamente,

(A) 11 horas e 25 minutos.

(B) 22 horas e 10 minutos.

(C) 43 horas e 44 minutos.

(D) 43 horas e 26 minutos.

(E) 10 horas e 44 minutos.

Leia o texto para responder às questões de 31 a 35.

Smoking damages eyes as well as lungs

Millions of people in the UK are putting their sight at risk 
by continuing to smoke, warn specialists. Despite the clear 
connection, only one in five people recognise that smoking 
can lead to blindness, a poll for the Association of Optometrists 
(AOP) finds. Smokers are twice as likely to lose their sight 
compared with non-smokers.

That is because tobacco smoke can cause and worsen 
a number of eye conditions. Cigarette smoke contains toxic 
chemicals that can irritate and harm the eyes. For example, 
heavy metals, such as lead and copper, can collect in the 
lens - the transparent bit that sits behind the pupil and brings 
rays of light into focus - and lead to cataracts, where the lens 
becomes cloudy.

Smoking can make diabetes-related sight problems 
worse by damaging blood vessels at the back of the eye (the 
retina). In the poll of 2,006 adults, 18% correctly said that 
smoking increased the risk of blindness or sight loss, while 
three-quarters (76%) knew smoking was linked to cancer. The 
AOP says stopping or avoiding smoking is one of the best 
steps you can take to protect your vision, along with having 
regular sight checks.

(www.bbc.com, 02.07.2019. Adaptado.)

QUESTÃO 31 

According to the text, specialists show that smoking

(A) avoids having a number of eye conditions.

(B) increases the risk of developing eye-related illness.

(C) harms the blood vessels throughout the body.

(D) encourages people to do regular sight checks.

(E) leads inevitably to cataracts and blindness.

QUESTÃO 32 

In the excerpt from the first paragraph “Despite the clear 
connection”, the underlined word expresses

(A) emphasis.

(B) agreement.

(C) denial.

(D) doubt.

(E) contrast.
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QUESTÃO 39 

O exame de imagem de ecocardiograma Doppler utiliza 
a reflexão de ondas de ultrassom nos tecidos do sistema  
cardiovascular. A velocidade de propagação das ondas  
sonoras em tecido humano é relativamente constante, igual 
a 1 540 m/s, e a resolução da imagem obtida no exame é  
determinada pelo comprimento de onda do ultrassom emitido.

(James D. Thomas et al. “Physics of Echocardiography”.  
www.thoracickey.com. Adaptado.)

Considere que a resolução de um determinado exame de 
ecocardiograma seja igual ao comprimento de onda do som 
emitido. Se o comprimento de onda do ultrassom emitido 
for igual a 0,4 mm, a frequência da onda utilizada terá valor 
igual a

(A) 3 080 kHz.

(B) 1 540 kHz.

(C) 3 850 kHz.

(D) 616 kHz.

(E) 6 160 kHz.

QUESTÃO 40 

Neurônios são células que transmitem impulsos nervosos 
através de pequenas correntes elétricas. O campo elétrico 
gerado pelos neurônios para produzir essas correntes pode 
ser modelado por meio de dipolos elétricos, compostos por 
uma carga positiva e outra negativa, cujas intensidades pos-
suem módulos idênticos, como mostra a figura.

(http://pixabay.com. Adaptado.)

Nesse modelo, as direções e sentidos do vetor campo elé-
trico gerado por esse dipolo nos pontos A, B e C, ao longo do 
eixo axial do neurônio (eixo x), são representados, respecti-
vamente, por:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 37 

Para demonstrar as propriedades da força de atrito a seus 
alunos, um professor colocou um bloco de madeira de 200 g 
sobre uma placa plana de fórmica, inicialmente na posição 
horizontal. O professor, então, começou a inclinar lentamente 
a placa até que o bloco de madeira começasse a deslizar 
sobre ela, medindo, nesse momento, um ângulo de 30°, que 
constatou ser o mínimo de inclinação necessária para o bloco 
se mover, conforme mostra a figura.

Considerando a aceleração da gravidade no local igual a  
10 m/s2, sen 30° = 0,5 e cos 30° = 0,8, o coeficiente de atrito 
estático, medido pelo professor, entre o bloco e a placa, foi 
de, aproximadamente,

(A) 0,3.

(B) 0,8.

(C) 1,6.

(D) 1,0.

(E) 0,6.

QUESTÃO 38 

Para aquecer um 1 kg de determinada substância, inicial-
mente em estado sólido, um estudante utiliza uma fonte que 
fornece calor a uma taxa constante de 500 cal/min. Ele então 
observa a variação de temperatura da substância e constrói 
o seguinte gráfico:

De acordo com os resultados obtidos pelo estudante, pode-se 
afirmar que

(A) os valores para o calor específico da substância nos  
estados sólido e líquido são iguais.

(B) o calor latente de fusão para essa substância é igual a 
20 cal/g.

(C) a quantidade de calor total fornecida foi de 40 000 calorias.

(D) o calor específico dessa substância no estado líquido é 
igual a 0,25 cal/(g·°C).

(E) o calor específico dessa substância no estado sólido é 
igual a 1,25 cal/(g·°C).
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RedAçãO

TexTo 1

A Copa do Mundo Feminina de 2019, que teve sua final em 07 de julho, na França, deu grande visibilidade à luta das 
jogadoras de futebol pela igualdade de condições entre mulheres e homens no esporte.

Se a disparidade de salário e de oportunidades entre os gêneros ainda é grande na maioria dos países, por outro lado 
o futebol é uma das poucas modalidades, ao menos entre as mais populares no Brasil, em que as competições masculina e 
feminina são totalmente iguais em termos de regras e equipamentos utilizados pelos atletas. Dimensões do campo, tempo de 
jogo, tamanhos da bola e do gol: não há diferenças em nenhum desses quesitos.

(Daniel E. de Castro e Otávio Nadaleto. “Futebol é raro exemplo de igualdade de jogo para homens e mulheres”. www.folha.uol.com.br, 05.07.2019. Adaptado.)

TexTo 2

Segundo muitos estudiosos sobre disparidade salarial entre o futebol feminino e o masculino, é somente a discriminação 
de gênero entranhada em toda a cadeia esportiva que explica por que Marta, a melhor jogadora de futebol de todos os tempos, 
ganha € 340 mil por temporada, enquanto Neymar, por exemplo, recebe € 91,5 milhões, ou seja, ela recebe apenas 0,3% do 
rendimento anual do jogador.

A professora Economia do Ibmec RJ, Vívian Almeida, que pesquisa gênero e mercado de trabalho, ressalta que, não 
apenas no esporte, mas em várias searas da vida, não basta a mulher alcançar os mesmos resultados do homem para pedir 
direitos iguais. É preciso superar as marcas masculinas para ser capaz de chamar atenção para disparidades. A Marta precisa 
ser a Marta para chamar atenção — resume ela.

(Clarissa Pains e Daiane Costa. “Por que Marta não tem patrocínio e ganha menos de 1% do salário de Neymar?”. www.globo.com, 20.06.2019. Adaptado.)

TexTo 3

Lionel Messi, empregado desde a infância pelo Barcelona, teve a sua remuneração no clube espanhol estimada pela Forbes 
em U$ 84 milhões por ano. Ao mesmo tempo, os salários somados de 1 693 mulheres não chegam a U$ 43 milhões no futebol 
feminino. A pergunta que segue a comparação foi feita pela ONU Mulheres, entidade que trabalha globalmente para promover 
a igualdade de gênero. Eles jogam o mesmo esporte, no mesmo nível, então por que há uma diferença tão grande de salários?

O salário que Messi recebe do Barcelona é a ponta final de uma indústria que movimenta bilhões. Começa pelo fato de 
que o clube tem milhões de torcedores pelo mundo. Esse público interessa a empresas que querem oferecer a eles seus 
produtos e serviços, então o Barcelona vende os direitos de transmissão de suas partidas para emissoras, coloca marcas de 
patrocinadores em sua camisa, cobra ingressos para que as pessoas o assistam no estádio.

Erra quem acha que o futebol feminino só não tem uma indústria organizada por trás dele porque não é tão interessante 
quanto o masculino. A fragilidade não está na capacidade física das jogadoras, nem em aspectos técnicos e táticos. A questão 
é tempo. O futebol masculino possui mais de um século de história.

O futebol feminino precisa de calendário e competições estáveis para se planejar, precisa de transmissões via streaming 
para encontrar e cativar seu público, precisa de pessoas capacitadas para transformar a presença deste público em dinheiro.

(Rodrigo Capelo. “Precisamos ir além da diferença salarial entre Messi e jogadoras de futebol feminino”. http://globoesporte.com, 20.06.2019. Adaptado.)

TexTo 4

Elas ergueram quatro Copas do Mundo. Eles nenhuma. Elas ganharam quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas. Eles 
duas, mas de prata e bronze. E em 1904. As diferenças também são absurdas nos salários: as jogadoras da liga profissional 
dos Estados Unidos têm salário mínimo de 16.538 dólares. Eles de 70.250. Essa desigualdade, tão assumida em outros países, 
não é vivida com a mesma naturalidade em uma nação em que quase o mesmo número de mulheres e homens joga futebol no 
colégio. Por isso, quando as campeãs da Copa da França levantaram a taça, as aproximadamente 60 000 vozes no estádio de 
Lyon comemoraram gritando “Equal pay! Equal pay!” (“Igualdade salarial! Igualdade salarial!”). O assunto já está nos tribunais.

Em 8 de março, o dia internacional da mulher, as 28 jogadoras da Seleção processaram seu empregador, a Federação 
Nacional de Futebol (USSF), por discriminação de gênero. As atletas não exigem somente receber o mesmo salário que seus 
colegas homens, e sim também gozar das mesmas condições de trabalho, além de um pagamento retroativo às convocadas 
desde 2015.

Na Copa do Brasil em 2014 – a última disputada pela seleção masculina dos EUA – a Federação deu à equipe um bônus de  
5,4 milhões de dólares após ser eliminada nas oitavas de final. Quando a seleção feminina se consagrou campeã na final da Copa 
do Canadá em 2015, o jogo de futebol mais visto na história da televisão norte-americana, recebeu bonificação de 1,72 milhão.

(Antonia Laborde. “Desigualdade salarial, explicada pelo futebol feminino dos EUA”. http://elpais.com.br, 14.07.2019. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo empre-
gando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Desigualdade salarial entre homens e mulheres no futebol: 
questão de mercado ou preconceito de gênero?
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.




