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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS
Esta é uma prova única contendo questões nas áreas do conhecimento de História,
Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol),
Língua Portuguesa e Redação.
A marcação das respostas e a redação só serão aceitas quando feitas com caneta
esferográfica azul ou preta. NÃO use lápis.
A Folha de Respostas e a Folha de Redação são pré-identificadas. Confira os seus
dados, e em caso de divergência chame o Fiscal de Sala.
É de responsabilidade do candidato o manuseio e marcação da Folha de Respostas e da
Folha de Redação.
Marcação correta

Caderno de questões
- Este caderno contém 40 questões objetivas, com 5 alternativas cada uma e 1 questão de
redação.
- A prova objetiva cobra o domínio do conhecimento, das competências e das habilidades
do egresso do ensino médio.

Folha de Respostas
- Depois da conferência dos seus dados, assine a folha no campo indicado.
- Não rasure a Folha de Respostas. Ela é única e não será substituída.
- Leia, cuidadosamente, cada questão e marque a resposta desejada no campo da
questão na folha de respostas.
- Existe apenas UMA alternativa correta para cada questão da prova.

Folha de Redação
- Para o rascunho da redação utilize a página indicada no caderno de questões.
- O texto final da sua redação deve ser escrito com caneta esferográfica azul ou preta na
Folha de Redação.

ATENÇÃO
O tempo de prova é de 4 horas e 30 minutos. Ao final, as Folhas de Resposta e de
Redação devem ser entregues ao Fiscal de Sala.
O candidato só poderá se retirar da sala após 1 hora do início da prova, e só poderá levar
o caderno de questões após 3 horas do início da prova.

Texto 02

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01
Superhomem, a canção
(Gilberto Gil)
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Um dia,
Vivi a ilusão de que ser homem bastaria,
Que o mundo masculino tudo me daria
Do que eu quisesse ter.
Que nada!
Minha porção mulher, que até então se resguardara,
É a porção melhor que trago em mim agora.
É que me faz viver.
Quem dera?
Pudesse todo homem compreender, oh, mãe, quem dera?
Ser o verão o apogeu da primavera
E só por ela ser.

http://en-fil.net/ed2/conteudo/index_002_rebua.php
Acesso em 06/09/2016

Questão 02
Leia as afirmativas abaixo sobre a tira de
Mafalda.

Quem sabe?
O Super-homem venha nos restituir a glória,
Mudando como um deus o curso da história,
Por causa da mulher!

I – No primeiro quadro, o termo “propriedade” tem seu sentido modificado pelo termo
“privada”, de modo que assim fica especificada a natureza particular e não-pública de
um determinado bem.

QUESTÃO 01
A respeito das expressões que iniciam
cada estrofe da canção, é possível afirmar:

II - No segundo quadro, a expressão “É
para” poderia ser substituída sem prejuízo
ao sentido por “deve-se”, já que a personagem Libertad pede uma orientação a
Susanita, acerca de qual deve ser o posicionamento correto diante da questão da
propriedade privada.

A) “Um dia” (linha 1) dá a ideia de um
futuro garantido;
B) “Que nada” (linha 6) introduz uma
afirmação do poder masculino;
C) “Quem sabe” (linha 16) expressa uma
certeza de futuro;

III – Com a expressão “de quem”, no terceiro quadro, Susanita diz a Libertad que seu
posicionamento depende de que se especifique o verdadeiro detentor da posse da
propriedade privada.

D) “Quem dera” (linha 11) faz apologia a
algo que será dado ao homem;
E) “Quem dera” (linha 11) expressa um
desejo.

IV – Susanita demonstra, com sua atitude
de recolher o brinquedo, que, apesar de
ser a detentora da propriedade privada,
sempre seria contrária à sua existência.
Assinale a alternativa que corresponde às
afirmativas verdadeiras:
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A) I, II, III e IV;

B) A confusão urbana atrapalha a inovação
tecnológica, por causa das suas demandas
diárias.

B) I, II e IV;
C) I, III e IV;

C) O termo “imprescindíveis”, na linha 07,
pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, pelo termo “impossíveis”.

D) I, II e III;
E) I,II, e IV.

D) A “Ágora” do passado e as redes sociais
da atualidade têm em comum o fato de serem espaços virtuais.

Texto 03
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“As cidades são os espaços físicos onde
as inovações sociais são mais visíveis.
São também campos férteis para se buscar inovações por contas das demandas
diárias da confusão urbana. É do caos, ou
do temor do caos, que as soluções se tornam imprescindíveis. Daí que as melhores
ideias sempre emergem organicamente
das comunidades. Na Grécia antiga, o centro da cidade era chamado de ágora – um
lugar para assembleias, para o encontro
dos cidadãos, para a troca de ideias e também para o escambo de mercadorias. Nas
smart cities de hoje, as ágoras mudaram
de configuração. Elas agora são virtuais
e os seus oradores são ‘twitters’ e outras
manifestações nas redes sociais como Facebook, Instagram, grupos de What’s App,
e uma gama de aplicativos novos que surgem todos os dias. A cidade funciona e
se relaciona em dois níveis: virtual e material. As duas interfaces se comunicam e
se completam. A forma da ágora mudou,
mas o princípio continua o mesmo: novas
e boas ideias surgem dos encontros no espaço público.”

E) Os Twitters e os oradores são classes
antagônicas nas cidades virtuais.
Questão 04
Em “A forma da ágora mudou, mas o princípio continua o mesmo: novas e boas ideias
surgem dos encontros no espaço público”,
o termo em destaque pode ser substituído
sem prejuízo ao sentido por:
A) pois;
B) porém;
C) por isso;
D) portanto;
E) inclusive.
Texto 04
Maçã
01

Por um lado te vejo como um seio murcho
Pelo outro como um ventre de cujo umbigo
pende ainda o cordão placentário
És vermelha como o amor divino.

05

por Adriana Campelo

Dentro de ti em pequenas pevides
Palpita a vida prodigiosa
Infinitamente

(Disponível em http://www.genteemercado.com.br/
cidade-sustentavel-muitas-faces-de-uma-mesma-expressao-2/ Acesso em 02/08/2015)
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Para responder as questões 03 e 04 utilize
o Texto 03.
Questão 03
Da leitura do texto é possível afirmar:
A) Nas cidades modernas, o material e o
virtual são tomados como duas interfaces
que se completam.
5

E quedas tão simples
Ao lado de um talher
Num quarto pobre de hotel.

Questão 05
Leia as afirmativas abaixo sobre o poema
Maçã de Manuel Bandeira:
I - As expressões “por um lado” (linha 01)
e “pelo outro” (linha 02) funcionam como
elementos coesivos que conectam os dois
primeiros versos da primeira estrofe.
II - Na segunda estrofe, a maçã é descrita a
partir de uma perspectiva externa.
III - O título “Maçã” serve como elemento
coesivo que conecta as três estrofes do
poema.
Assinale a alternativa que corresponde às
afirmativas verdadeiras:
A) Apenas I.
B) II e III;
C) I e II;
D) I e III;
E) I, II e III

6

QUESTÃO DE REDAÇÃO

Essa ferramenta veio em ótima hora, pois
enquanto a globalização acarreta, por vezes, desigualdades das mais diversas
formas, a Internet vem dinamizar as lutas
das entidades civis em favor da justiça social. Sua atuação pode se dar em inúmeros campos: na área da saúde, educação,
meio ambiente, ecologia, minorias e etnias,
direitos humanos e trabalhistas, cidadania,
defesa do consumidor, cooperativismo,
etc., bem como de forma local, regional,
nacional ou internacional”.

INSTRUÇÕES:
• Escreva sua redação no espaço reservado ao rascunho.
• Copie seu texto na Folha de Redação, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
• Não utilize letra de imprensa (letra de forma).
• Mínimo de 20 e máximo de 30 linhas.
• Evite rasuras e borrões.
SERÁ ANULADA A REDAÇÃO:
• que estiver assinada.

https://claudemirpereira.com.br/2013/06/santa-maria-um-belo-exemplo-de-ciberativismo-por-luciana-manica/

• redigida fora do tema proposto.
• apresentada em forma de verso.

Texto 02

• Escrita a lápis ou de forma ilegível.

“A internet é o meio de comunicação mais
democrático dos últimos tempos. E por ser
anárquica, está ao alcance de todas as
manifestações artísticas inclusive”. (Kátya
Chamma)

Texto 01
“Pode-se assim dizer que o mundo pós-rede mundial de computadores (WWW
– World Wide Web) criou situações jamais
ocorridas pelo advento da “Sociedade da
Informação”. Requereu regulamentação a
crimes cibernéticos e e-commerce, além
de exigir maior atenção aos direitos autorais pela facilidade de plágio. Possibilitou
alterar diversas profissões, criando o jornalismo participativo, inovou na própria advocacia por meio do peticionamento eletrônico e audiências por audioconferências,
permitiu o ensino a distância, entre uma
série de consequências.

Charge 01

Na seara social, deu voz a todas as pessoas que tivessem acesso à Internet, concedendo a possibilidade de agir em favor
de uma causa social, denominando este
ato de infoativismo, ciberativismo ou ativismo digital.

Considerando os fragmentos de textos
01 e 02 e a charge 01, bem como os seus
próprios conhecimentos sobre o assunto,
redija um texto dissertativo-argumentativo
acerca do seguinte questionamento:

Esse novo fenômeno de comunicação via
Internet deu prazo às organizações não
governamentais e entidades civis para utilizar a rede mundial de computadores a
fim de reivindicar e desenvolver meios de
mobilização pelos direitos da cidadania. Tal
acontecimento foi consagrado no Fórum
Mundial Social, ocorrido em 2001, em Porto Alegre!

A internet pode ser uma ferramenta a
serviço da democracia?
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Rascunho da Redação

RASCUNHO

MATEMÁTICA
Questão 06
Durante as competições Olímpicas, um
jogador de basquete lançou a bola para o
alto em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por
uma curva chamada parábola, que pode
ser representada pela expressão:
h = -2x2 + 8x
(onde “h” é a altura da bola e “x” é a distância percorrida pela bola, ambas em metros)
A partir dessas informações, encontre o valor da altura máxima alcançada pela bola:
A) 4 m
B) 6 m
C) 8 m
D) 10 m
E) 12 m

9

Questão 07

RASCUNHO

A Meia Maratona Shopping da Bahia Farol
a Farol foi criada pela Personal Club e mais
uma vez contará com a parceria do Shopping da Bahia.
Tradicional no mês de outubro, a maior e
mais esperada corrida de rua da Bahia, que
já se encontra em sua sexta edição e será
realizada nos percursos de 5 km, 10 km e
21 km, com largada no Farol de Itapuã e
chegada no Farol da Barra, dois dos principais cartões postais da cidade de Salvador.
Extraído de: http://www.meiamaratonafarolafarol.com.
br/ em 26/08/2016

Um atleta, planejando percorrer o percurso de 21 km, fez um plano de treinamento,
que consistia em correr 1000 m no primeiro dia e, a cada dia subsequente, percorreria a distância do dia anterior acrescida de
400 m. Sendo assim, esse atleta irá atingir
a distância diária de 21 km no:
A) 54º dia
B) 53º dia
C) 52º dia
D) 51º dia
E) 50º dia
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RASCUNHO

Questão 08
Há milhares de anos, os homens sabem
que a Lua tem alguma relação com as marés. Antes do ano 100 a.C., o naturalista romano Plínio escreveu sobre a influência da
Lua nas marés. Mas as leis físicas desse
fenômeno não foram estudadas até que o
cientista inglês Isaac Newton descobriu a
lei da gravitação no século XVII.
As marés são movimentos de fluxo e refluxo das águas dos mares provocados pela
atração que a Lua e secundariamente o
Sol exercem sobre os oceanos. Qualquer
massa de água, grande ou pequena, está
sujeita às forças causadoras de maré provindas do Sol e da Lua. Porém é somente
no ponto em que se encontram os oceanos
e os continentes que as marés têm grandeza suficiente para serem percebidas. As
águas dos rios e lagos apresentam subida
e descida tão insignificante que a diferença é inteiramente disfarçada por mudanças
de nível devidas ao vento e ao estado do
tempo.
Extraído de: http://planetario.ufsc.br/mares/ em
26/08/2016.

Sendo a maré representada por uma função periódica, e supondo que a função que
descreve melhor o movimento da maré em
Salvador - BA é dada pela expressão:
A(t) = 1,8 + 1,2sen (0,5π t +0,8π), t é o
tempo em horas 0 < t < 24.
Sendo assim, as alturas máxima e mínima
da maré descrita pela função A(t) são, respectivamente:
A) 3,0 m e 0,6 m
B) 3,0 m e 0,8 m
C) 2,5 m e 0,6 m
D) 2,5 m e 0,8 m
E) 2,8 m e 0,6 m
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Questão 09

RASCUNHO

Um metalúrgico utilizou num determinado
trabalho, uma folha de metal retangular de
dimensões 20 cm e 30 cm, com o intuito de
formar um cilindro, unindo os lados da folha
de metal de mesma dimensão, e verificou
que existiam duas possibilidades:
A: Utilizar o lado de 20 cm como altura do
cilindro;
B: Utilizar o lado de 30 cm como altura do
cilindro.
Considerando π = 3, e chamando de VA o
volume da possibilidade A, e VB o volume
da possibilidade B. Podemos afirmar que:
A) VA = VB = 1000
B) VA = VB = 1500
C) VA = 1000 e VB = 1500
D) VA = 2000 e VB = 3000
E) VA = 1500 e VB = 1000
Questão 10
Preço da gasolina sobe e clientes são pegos de surpresa em Salvador
Os motoristas que circulam por Salvador
são surpreendidos pelo aumento do preço
da gasolina em diversos postos de combustíveis [...]. O G1 circulou por alguns estabelecimentos da capital e identificou aumentos [...].
Disponível em: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/07/preco-da-gasolina-sobe-e-clientes-sao-pegos-de-surpresa-em-salvador.html em 29/08/2016.

Considerando que a gasolina sofreu dois
aumentos sucessivos de 2% nas últimas
semanas, isso equivale a um único aumento de:
A) 4,08%
B) 4,04%
C) 4,02%
D) 4,00%
E) 3,96%
12

HISTÓRIA

E) A fonte de poder dos coronéis se originava na atividade comercial e agrária e na
liderança de uma vasta clientela conquistada pelos seus atributos políticos.

Texto 01
“Cabo de enxada engrossa as mão- o laço
de couro cru, machado e foice também.
Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lide é outra: labuta pesada, de sol
a sol, nos campos e nos currais(...) Ler o
que? Escrever o que? Mas agora é preciso:
a eleição vem aí e o alistamento rende a
estima do patrão,a gente vira pessoa”.

Questão 12
“Se a economia do mundo do século XIX
foi formada principalmente sob a influência
da Revolução Industrial britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa”.

(Mário Palmério - Vila dos Confins. Livraria José
Olympio Ed. R.J.).

(Fonte: HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. P. 83).

Charge 01:

A citação de Eric Hobsbawm destaca a importância das Revoluções Industrial e Francesa para a história do Ocidente, especialmente porque:
A) Consolidaram o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente.
B) Ambas fortaleceram o Antigo Regime
europeu.
C) Construíram a base para a consolidação
dos Estados Absolutistas na Europa.
D) Diminuíram as diferenças entre burgueses e proletários em todo o Ocidente da
era Moderna.

Questão 11
A partir da leitura do texto e da Charge acima podemos afirmar que na República Velha:

E) Restabeleceram os laços entre as metrópoles e suas colônias na América.

A) A elite formava um bloco coeso, não havendo divergência entre seus componentes, o que possibilitou o controle do eleitorado.

Questão 13
O Período Regencial é considerado como
um dos mais agitados da História do Brasil. A Independência ainda era recente e
os debates acerca do grau de autonomia
das Províncias eram muito presentes. Sobre esse contexto e as revoltas dele decorrentes, marque V para Verdadeiro e F para
Falso. Em seguida, assinale a alternativa
que representa a sequência correta:

B) Ao Estado Republicano cabia a tarefa de
organizar as eleições, a justiça e a polícia
militar estadual,contrariando assim os interesses dos coronéis.
C) A degola era o reconhecimento do diploma eleitoral do deputado eleito, possibilitando que ele assumisse a função.
D) Os deputados e os senadores eram eleitos por uma minoria da população através
de um sistema eleitoral que prescindia do
voto secreto e permitia fraude.

( ) O grupo político dos liberais exaltados
defendiam, dentre outras ideias, uma maior
autonomia das Províncias.
(
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) A Revolta dos Malês, que ocorreu em

Salvador, 1835, demonstrou às elites o poder de contestação de africanos e escravos, desencadeando no aumento da repressão aos revoltosos.

B) A política econômica do governo JK foi
definida no Plano de Metas, no qual estabelecia objetivos nas áreas de Energia,
Transportes, Alimentação, Indústrias de
Base e Educação.

( ) A Sabinada e a Cabanagem foram
exemplos dos poucos movimentos ocorridos no Brasil durante a Regência. As demais Províncias vivenciaram esse período
sem conflitos.

C) O governo JK fortaleceu o ideal nacionalista iniciado por Getúlio Vargas, impedindo
a entrada do capital estrangeiro no país.
D) Devido ao crescente otimismo de seu
governo, Juscelino conseguiu diminuir consideravelmente a desigualdade social no
Brasil.

( ) Nesse período, o chamado Ato Adicional estabeleceu a criação das Assembleias
Provinciais e da Regência Una, eletiva e
temporária.

E) Apesar dos gastos com a construção de
Brasília, JK controlou a inflação, as finanças do governo e diminuiu os índices de
desemprego no país.

( ) A Farroupilha, que durou cerca de 10
anos, foi um movimento do período regencial que resultou na Independência do Rio
Grande do Sul e sua união com o Uruguai.
A sequência correta é:

Questão 15

A) V, V, F, V, F.

A primeira metade do século XX foi marcada por intensos conflitos, envolvendo grandes potências, crise econômica mundial e
ascensão de Regimes Totalitários. Sobre
esse contexto, analise as assertivas:

B) V, F, F, V, V.
C) F, V, F, V, V.
D) F, F, F, V, V.
E) V, V, F, F, F.

I - A Primeira Guerra Mundial foi resultado
de conflitos já existentes, especialmente na
região dos Bálcãs, tendo início após o assassinato do Arqueduque Francisco Ferdinando na Bósnia.

Questão 14
“Em comparação com o governo Vargas e
os meses que se seguiram ao suicídio do
presidente, os anos JK podem ser considerados de estabilidade política. Mais que
isso, foram anos de otimismo, embalados
por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho realizado da construção de
Brasília” (…).

II - A ascensão de Hitler na Alemanha culminou numa aliança com a França até o final da Segunda Guerra Mundial.
III - As duas Guerras Mundiais mantiveram
inalteradas as fronteiras da Europa e as relações diplomáticas entre as principais potências.

(Fonte: FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2008. P. 233).

IV - Os regimes autoritários ganharam força
na Europa após a crise de 1929, a exemplo do
Fascismo na Itália e Nazismo na Alemanha.

Sobre o contexto da história do Brasil
República citado no texto acima, é correto
afirmar que:

V - A Segunda Guerra Mundial resultou no
saldo de grandes perdas humanas e materiais, além de ter representado o triunfo da
democracia.

A) Uma das medidas adotadas pelo governo de Juscelino Kubitschek foi o investimento em ferrovias, devido ao seu baixo
custo.
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Estão corretas as assertivas:

Questão 17

A) I, IV e V.

De acordo com o gráfico a seguir, e com
base nos estudos da geografia urbana brasileira, marque a assertiva verdadeira:

B) I, II e IV.
C) II, III e V.
D) I, III e IV.
E) III, IV e V.

GEOGRAFIA
Questão 16
A geografia da população corresponde à
constituição histórica, distribuição, dinâmica e distribuição dos habitantes do globo.
Sabendo desta complexidade de fatores e
características, é correta a alternativa que
afirma que:

Fonte: Globo Educação

A) A taxa de urbanização representa a extinção da habitação no campo, revelando
que a totalidade da população brasileira
vive em cidades.

A) A distribuição e as condições sociais da
população dependem da localização e do
tamanho dos países, de modo que sempre nos países menores encontra-se baixa
densidade demográfica.

B) A tendência de queda na população urbana revela baixas taxas de urbanização
no Brasil, devido à melhoria da qualidade
de vida na zona rural.

B) A estrutura da população no mundo é
caracterizada pelo conflito entre o crescimento do número de idosos e as altas taxas de natalidade, que são características
dos países mais desenvolvidos no cenário
mundial.

C) A tendência decrescente da população
rural é uma característica específica do
Brasil, pois, na maioria dos países desenvolvidos há um equilíbrio entre a população
rural e a urbana.

C) O Neomalthusianismo traz elementos
da teoria Malthusiana para justificar a desigualdade econômica entre os países, e
atribuir responsabilidade pelo desenvolvimento precário ou retardatário dos países
a suas taxas de natalidade.

D) A tendência ascendente da população
urbana é chamada de taxa de urbanização
e tem relação direta com a industrialização.
E) A tendência decrescente da população
rural não tem relação com a modernização
agrícola, mas somente com a melhoria da
qualidade de vida nas cidades.

D) As teorias populacionais buscam explicar a relação entre o crescimento da população e o desenvolvimento social, de modo
que a Teoria Malthusiana aponta para a
real escassez de alimentos para a população atual.
E) A estrutura etária populacional tende ao
equilíbrio entre natalidade, população jovem e adulta e longevidade.
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Questão 18
Observe A FIGURA a seguir:

FONTE: Blog Geografalando, 2016.

Com base neste mapa, a assertiva correta é:
A) As formas do relevo resultam da ação dos elementos endógenos e exógenos, influenciam a
distribuição dos biomas e dos climas, formam bacias sedimentares e planaltos importantes para
exploração de fontes de energia desde os combustíveis fósseis às hidrelétricas.
B) A classificação do relevo, feita pelo geógrafo Jurandyr S. Ross, é pouco detalhada, e em geral
o relevo corresponde à descrição física da paisagem natural, não sofrendo influência das atividades externas, sejam elas naturais ou resultantes da ação humana.
C) A produção de energia hidrelétrica passa necessariamente pelas condições do relevo, das
quais as bacias sedimentares têm as condições ideais para construção de usinas, pois, nessas
condições a força das quedas d’agua podem ser melhor aproveitadas.
D) As formas do relevo são o resultado exclusivo da dinâmica tectônica e não podem ser alterados pela ação humana, ou pelos demais fatores endógenos.
E) As características de formação do relevo brasileiro não têm relação com a hidrografia, tampouco com a rede hidrográfica, pois diz respeito apenas às formas físicas da superfície esculpida
pelo intemperismo (físico e químico).
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Questão 19

C) Os níveis de participação e desempenho dos atletas olímpicos tendem a refletir
o cenário geopolítico de desigualdades entre os países.

Tendo como referência o texto a seguir, e
considerando as diferenças socioespaciais
na relação entre os países como centro e
periferia do capitalismo, marque a alternativa certa:

D) A África, historicamente explorada e colonizada, atualmente é um continente livre,
e rapidamente recupera-se das heranças
coloniais deixadas.

Olimpíadas ‘humilham’ países mais
pobres, afirma analista

E) As desigualdades entre os países foram
superadas pelo fim da colonização, a formação de blocos econômicos, o livre comércio e a globalização.

Longe de ser um espaço democrático, em
que todos podem competir em condições
de igualdade, as Olimpíadas fornecem
uma plataforma para a “humilhação” dos
países mais pobres. Afirma Oscar Mwaanga, especialista em sociologia do esporte de Zâmbia entrevistado pelo repórter
Farayi Mungazi, da BBC. “A ideia de que
todos têm condições iguais para competir
diz respeito a um ideal, não a uma realidade”, afirma Mwaanga. Para ele, os atletas
de países mais pobres - que muitas vezes
enviam apenas um ou dois representantes
para as competições - ficam divididos entre
as grandes expectativas de seus conterrâneos e suas limitações em função da falta
de recursos para treinamento e preparação
para os Jogos. “Há países que têm dois
atletas competindo. O que isso significa se
comparamos com o número de atletas vindo dos EUA ou da China? Na realidade, a
Olimpíada é um evento interessante para
investigar as desigualdades globais”, afirma o especialista.

Questão 20
Leia atentamente a seguinte reportagem:
Analistas: incêndios na Chapada
Diamantina têm causa humana
Para analistas do Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD), os sucessivos
incêndios que atingem a região desde o dia
26 de outubro são causados pela ação do
homem. “Incêndios naturais são causados
por tempestades de raios. Não é o caso.
Sabemos que a causa é humana”, afirmou César Gonçalves, chefe substituto do
PNCD. Os incêndios florestais sucessivos
já afetaram os municípios de Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Ibicoara, Jacobina, Jaborandi e Andaraí. Ele disse, em entrevista à
Agência Brasil, que a região normalmente
tem temporadas de queimadas no período
entre julho e novembro. No entanto, a intensidade dos incêndios está mais alta este
ano, devido ao fenômeno do El Niño, “que
é o mais forte registrado na história”, afirmou o chefe substituto do PNCD. O fenômeno, que tem causado forte seca na Região Nordeste, dificulta o combate ao fogo.

Fonte: Adaptado de Estadão notícias, 2012. Disponível
em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,olimpiadas-humilham-paises-mais-pobres-afirma-analista,908514 Acesso em: 13/09/2016.

A) Eventos esportivos, atividades turísticas
e culturais podem elevar o grau de importância dos países pobres no cenário mundial.

Fonte: Terra /notícias (23 de Novembro de 2015)

A ação humana, segundo os analistas ambientais que relataram à reportagem, iniciou o incêndio que foi agravado por determinadas condições climáticas. Sobre isso
é correta a alternativa:

B) O número de participantes de cada país
nas olimpíadas não tem relação com as
condições sociais e sim com a liberdade
individual da população.
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A) O El Niño, formado nos oceanos, tem
pouca ou nenhuma influencia sobre eventos
como esse. Sua ação é apenas costeira.

QUÍMICA

B) O El Niño é resultado de alterações positivas na temperatura do pacífico que influi
nas temperaturas continentais, na direção
dos ventos, regime de chuvas e padrões de
umidade no Nordeste do Brasil.

A indústria têxtil e algumas startups têm
preparado invenções para facilitar a vida e
têm investido na nanotecnologia. Já inventaram de tudo… o tecido que não amassa
e resiste à sujeira, a camisa que não cheira
mal mesmo depois de um longo e suarento
dia de trabalho (tecido de algodão recoberto com nanopartículas de prata, que matam
os micróbios e combatem o cheiro de suor)
etc. A camisa que não mancha (não importa o que você derrama sobre ela – água,
refrigerante, ou mesmo ketchup -, o produto simplesmente rola para longe da roupa),
inventada pelo estudante de São Francisco
(EUA) Aamir Patel, é feita a partir de um material com milhares de milhões de partículas
de sílica ligadas às fibras a um nível microscópico.Geralmente esse tipo de camisa é
feita com nanotecnologia hidrofóbica. Isso
significa que não importa o que você espirre nela, ela nunca vai ficar manchada.

Questão 21

C) O El Niño provoca tempestades de raios
que incendeiam florestas em todo o mundo, desde que os climas sejam frios e secos, isso ocorre apenas nos países que
margeiam o pacífico.
D) O El Niño é provocado pela ação humana e por isso, sua influencia sobre a Chapada Diamantina foi maior, devido ao fluxo
de turistas e visitantes diversos, bem como
pesquisadores.
E) O El Niño não ocorre regularmente e é
um fenômeno climático-oceânico raríssimo, seus efeitos concentram-se nos oceanos, especificamente no pacífico, sem relação com a ação humana que incendiou a
Chapada Diamantina.

O processo de limpeza dessa camisa ocorre devido à interação da fibra do tecido com
as moléculas do sabão. Esse tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem:
A) uma parte com carga, que se liga à sujeira, cujas moléculas são polares; e uma
parte apolar, que se liga à água, cuja molécula é apolar.
B) uma parte apolar, que se liga à sujeira,
cujas moléculas são apolares; e uma parte
com carga, que se liga à água, cuja molécula é polar.
C) uma parte apolar, que se liga à sujeira,
cujas moléculas são polares; e uma parte
com carga, que se liga à água, cuja molécula é apolar.
D) uma parte com carga, que se liga à sujeira, cujas moléculas são apolares; e uma
parte apolar, que se liga à água, cuja molécula é polar.
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Questão 23

E) baixa interação, já que a camisa possui
propriedade hidrofóbica, ou seja, nunca
será possível lavá-la.

Os gases butano e propano são os principais componentes do gás de cozinha (GLP
- Gás Liquefeito de Petróleo). A combustão
do butano (C4H10) correspondente à equação:

Questão 22
O ano de 2016 foi declarado Ano Internacional das Leguminosas (AIL) pela 68ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, tendo
a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) sido nomeado para facilitar a execução das atividades, em colaboração com os governos. Os
agrotóxicos fazem parte do cultivo de muitos alimentos (dentre eles as leguminosas)
de muitos países com o objetivo de eliminar
pragas que infestam as plantações. Porém,
quando esses compostos são usados em
excesso podem causar sérios problemas
de intoxicação no organismo humano.

C4H10 + O2 → CO2 + H2O + Energia
Se a velocidade da reação for 0,1 mols butano-minuto qual a massa de CO2 produzida em 1 hora?
A) 1.056 g
B) 176 g
C) 17,6 g
D) 132 g
E) 26,4 g

Na figura são apresentadas as estruturas
químicas da Piretrina e da Coronopilina
(agrotóxicos muito utilizados no combate a
pragas nas plantações), identifique as funções orgânicas presentes simultanemente
nas estruturas apresentadas:

Questão 24
Problemas e suspeitas vêm abalando o
mercado do leite longa vida há alguns
anos. Adulterações com formol, álcool etílico, água oxigenada e até soda cáustica no
passado não saem da cabeça do consumidor precavido. Supondo que a concentração do contaminante formol (CH2O) no leite
“longa-vida integral” é cerca de 3,0 g por
100 mL do leite. Qual será a concentração
em mol de formol por litro de leite?
A) 100,0 mol/L
B) 10,0 mol/L
C) 5,0 mol/L
D) 3,0 mol/L
E) 1,0 mol/L
Questão 25

C) Aldeído e Cetona

Os quatro sistemas a seguir são utilizados
ou percebidos no dia-a-dia das pessoas. A
seguir são feitas afirmações sobre os sistemas:

D) Éter e Ácido Carboxílico

I - água e óleo

E) Álcool e Cetona

II - propanona (C3H6O)

A) Éter e Éster
B) Cetona e Éster
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III - oxigênio (O2)

A distância máxima da rede à linha de fundo é de 9,0 m. Considerando que a bola
leva 0,2 s para atingir esta marca e que a
resistência do ar é desprezível, pode-se
afirmar que o módulo das componentes iniciais (vox e voy) da velocidade da bola, em
m/s, são respectivamente:

IV - água e etanol
1. Os sistemas I, II, III e IV são, respectivamente, mistura heterogênea, substância
composta, substância simples e mistura
homogênea
2. Para separar os componentes do sistema IV, deve-se usar o processo de destilação fracionada

A) 45,0 e 12,0

3. Se misturarmos os componentes do sistema I e IV resultará uma mistura heterogênea trifásica

C) 2,6 e 2,4

B) 0,4 e 0,2
D) 9,0 e 3,0
E) 10,0 e 5,0

4. Para separar os componentes do sistema I, deve-se usar o processo de decantação.

QUESTÃO 27

5. Uma mistura só sistema III com nitrogênio, pode ser separada usando-se uma câmara de poeira.

Um malabarista mantém cinco pratos de
massas ‘m’ iguais, em equilíbrio, conforme
figura.

As afirmações que estão corretas a respeito dos sistemas são:
A) 1, 2, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 4

A massa das hastes é desprezível e a gravidade local vale 10,0 m/s2. A haste horizontal possui comprimento de 5,0 m. Para que
seja possível manter o sistema em equilíbrio, a distância ‘x’, em metros, no qual o
malabarista deve sustentar a haste, vale:

FÍSICA
QUESTÃO 26
Uma jogadora de vôlei rebate uma bola na
linha da rede, a uma altura de 2,60 m, com
módulo da velocidade inicial V0, formando
ângulo θ com a direção vertical, num local
onde a gravidade vale 10,0 m/s2.

A) 1
2
B) 5
4

C) 3
2
D) 7
4
E) 9
4

20

QUESTÃO 28

A) 25,0

Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal, cujos diâmetros das seções
transversais circulares valem 2,0 cm e 10,0
cm, respectivamente, conforme figura.

B) 20,0
C) 15,0
D) 10,0
E) 5,0
Questão 30
Dois veículos A e B trafegam numa rodovia
plana e horizontal, obedecendo as seguintes equações horárias cujas unidades estão
expressas no Sistema internacional de medidas (S.I.):

É desejável elevar veículos a velocidade constante, cuja carga máxima seja de até 4000,0 kg. Considerando a gravidade local igual a
→
10,0 m/s2, o módulo da força F1 , em newtons, necessária para elevar esta carga
máxima, vale:

Ao analisar estes movimentos, pode-se
afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos, em km/h, vale:

A) 40000,0

A) 20,0

B) 10000,0

B) 40,0

C) 4000,0

C) 80,0

D) 1600,0

D) 100,0

E) 1000,0

E) 144,0

Questão 29

BIOLOGIA

Num parque aquático uma criança de massa de 20,0 kg é lançada de um tobogã aquático, com velocidade inicial de 2,0 m/s, de
uma altura de 10,0 m, onde a gravidade local
vale 10 m/s2. A água reduz o atrito, de modo
que, a energia dissipada entre os pontos A
e B foi de 40,0 J.

Questão 31

X A=200,0+10,0t

e

XB=1000,0-30,0t

Muitos autores, usando metodologia histórica, sociológica e antropológica, já analisaram as origens do povo brasileiro: Paulo
Prado em Retrato do Brasil (1927), Gilberto
Freyre em Casa grande e senzala (1933),
Sérgio Buarque de Holanda em Raízes
do Brasil (1936) e Darcy Ribeiro em várias
obras, culminando em O povo brasileiro
(1995).

Autor Sergio D. J. Pena
Extraído de Ciência Hoje, Vol.27, n° 159. Retrato Molecular do Brasil

Uma equipe de pesquisadores brasileiros
liderados pelo Geneticista Dr. Sergio Pena
utilizou ferramentas genéticas para traçar e
compreender o caminho que formou o brasileiro, utilizando dois marcadores molecu-

Nestas condições, a velocidade da criança,
em m/s, ao passar pelo ponto B será, aproximadamente, igual a:
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Mas, claro, Bolt está eufórico e parece com
bastante energia.

lares: o DNA mitocondrial e cromossomo Y.
A partir da análise do DNA mitocondrial e
do cromossomo Y, podemos afirmar que:

Isso ocorre pela liberação de endorfina, o
ópio natural do corpo, (...) que permite a
Bolt aproveitar sua nova façanha olímpica.

A) O DNA mitocondrial é passado integralmente da mãe para seus filhos.
B) O DNA mitocondrial também pode ser
usado em testes de paternidade.
C) O cromossomo Y faz parte do DNA nuclear,
logo pode ser encontrado em homens e mulheres.
D) Um neto do sexo masculino poderá afirmar que seu cromossomo Y veio de seu avô
materno.

A diferença é que 80% da musculatura de
Usain Bolt é composto por ‘fibras rápidas’

E) Os dois marcadores moleculares podem
não apresentar os resultados esperados,
pois a maior precisão seria usar todo o
DNA nuclear da célula para os estudos.

(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-37084886#share-tools). Acesso em:10/09/2016

Considerando-se o alto desempenho do
atleta Usain Bolt e as vias metabólicas de
obtenção de energia por parte do organismo, podemos avaliar para esta situação
que:

QUESTÃO 32
Muitos dizem que Usain Bolt não corre,
voa. Ou que o jamaicano não é de carne
e osso.

A) A respiração celular como via exclusiva
de obtenção de energia, por degradar completamente a molécula orgânica com maior
aproveitamento energético, condição que
possibilita o êxito do atleta.

[...]
Eis as explicações de John Brewer, diretor
da Escola de Saúde Esportiva e Ciências
Aplicadas da Universidade de St. Mary’s,
na Inglaterra:

B) A fermentação láctica como estratégia
de obtenção de energia, condição que leva
o organismo a consumir maior quantidade
de matéria orgânica para compensar a ausência do oxigênio no processo.

[...]
Muitos nem se preocupam em respirar,
já que isso os tornaria mais lentos. E nesta
alta intensidade o oxigênio não importa.

C) A fermentação láctica como a via metabólica utilizada, condição que leva às náuseas e tonturas em virtude do álcool etílico
produzido.

[...]
Ele criou uma alta porcentagem de energia anaeróbica, o que resulta em falta de
oxigênio.

D) A ausência de mitocôndrias nos músculos do atleta favorece o processo da fermentação láctica, pois serve como estratégia que aumenta suas chances de melhor
desempenho.

Por isso vemos que ele, como os outros
atletas, respiram profundamente.
A frequência cardíaca começa a baixar e a
se estabilizar, mas o ácido lático se deslocará dos músculos ao sangue, o que
pode causar tonturas e náuseas.

E) O elevado número de mitocôndrias nos
músculos do atleta favorece a grande dis22

ponibilidade de energia por parte dessas organelas que realizam a respiração celular.

D) A bioacumulação por metais pesados
presentes na água, pois é sabido que o
acúmulo de tais metais relaciona-se diretamente com a redução do oxigênio.

QUESTÃO 33

E) A maré vermelha decorrente do aumento populacional das algas devido ao volume
de nutrientes trazidos pelo deslizamento.
QUESTÃO 34
O processo de formação do povo brasileiro
é histórico, cultural e biológico. A determinação da cor da pele representa um caso de
herança poligênica e sua expressão sofre
interferência das condições do ambiente.
Sobre o mecanismo de herança poligênica
é correto afirmar:

Fonte: http://www.jornaldotocantins.com.br/polopoly_
fs/1.993157.1448150053!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800/image.jpg Acesso em:10/09/2016

A) A expressão da característica para pigmentação da pele representa um caso de
epistasia em que um gene neutraliza a
ação daquele que não é o seu alelo.

O rompimento da barragem da Mineradora Samarco é considerado um dos maiores
desastres ambientais já registrados. Foram
600 km de lama e rejeitos, percorridos desde a Barragem do Fundão até o Oceano
Atlântico. Tal cenário de destruição contribuiu para mortalidade de peixes, tornando-os impróprios para o consumo, inviabilizando a atividade pesqueira da região.

B) As variações da pigmentação da pele
podem ser explicadas pela quantidade de
genes que apresentam efeitos cumulativos.
C) Alterações ambientais provocam modificações nos genes responsáveis pela
expressão da característica, sendo responsáveis pelas variações de pigmento no
conjunto populacional.

Dentre as causas que contribuem para a
mortalidade dos peixes, o processo que
explica o ocorrido no Rio Doce é:

D) Todas as variações da pigmentação da
pele podem ser explicadas por um par de
alelos que podem se expressar em homozigose ou heterozigose.

A) O fenômeno da eutrofização através do
enriquecimento das águas do rio por matéria orgânica decorrente do deslizamento,
que foi consumida posteriormente por decompositores aeróbicos, levando a anóxia
do corpo d´água.

E) Por se tratar de uma expressão de dominância e recessividade, na herança poligênica os genótipos homozigotos recessivos
comportam-se como genes letais, portanto, não se expressam no conjunto da população.

B) A lixiviação que representa a remoção
dos nutrientes superficiais de forma intensa
devido ao volume do deslizamento gerado.
C) A oxidação de componentes minerais
presentes nos rejeitos reduziu o volume
de gás oxigênio para os organismos vivos
existentes no rio.
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INGLÊS (apenas para optantes do inglês)

Questão 35
Analise a charge a seguir.

Fury at racist cartoon comparing
‘butch’ and ‘masculine’ Michelle Obama
to pageant-ready Melania Trump

Fonte: SOARES, José Luís. Biologia no terceiro milênio
– vol 3, pag. 264. São Paulo: Scipione, 1999.

Com base na charge e nos conhecimentos
sobre evolução biológica é correto afirmar:
A) O evento descrito acima se refere ao
processo de seleção natural, no qual o indivíduo com maior necessidade de permanecer no ambiente sobrevive.

By Dailymail.com Reporter. Published: 14 May 2016 |
Updated: 17 May 2016

B) A charge ilustra a seleção artificial, uma
vez que é realizada sob ação antrópica.

01

C) A necessidade de sobreviver faz com
que algumas presas corram e por isso conseguem transmitir essas características
aos descendentes.

05

D) A charge indica o evento de seleção natural, proposto por Darwin no século XIX,
o qual indica que grupos mais aptos tendem a ter mais chances de sobrevivência
no meio ambiente.

10

E) O indivíduo que correu mais transmitirá
essa condição aos descendentes e a cada
geração subsequente será observada indivíduos mais rápidos.

15

20

25

A cartoonist has been accused of racism
after he portrayed Michelle Obama as
masculine and butch next to a pageantready Melania Trump in a controversial
drawing.
The cartoon – which has been branded
‘racist and misogynistic’ – shows a muscular
Mrs Obama wearing a green dress with a
bulge in the groin area.
Stood next to her is a feminine, smiling
Melania Trump in a pink dress and holding
a Trump sign.
Twitter reacted with fury to the drawing, with
dozens of people defending the First Lady.
Femi H tweeted: ‘Honestly, this is as racist
as hell and reverts back to stereotypes that
black women are angry and masculine’.
Imani Gandy wrote: ‘Oddly, they feel the
need to denigrate Michelle to prop up
Melania, when that’s so not the point. But
they’re too stupid to understand that’.
Garrison is known for his controversial
political cartoons and – looking at his work
– appears to be a supporter of Republican
presumptive nominee Donald Trump.
Adapted from: http://www.dailymail.co.uk/news/
article-3590830/Fury-racist-cartoon-comparing-butchmasculine-Michelle-Obama-pageant-ready-MelaniaTrump.html. Access on 09/07/2016
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Questão 36

D) which (l. 06) is a demonstrative pronoun.

It is correct to say that the text is mainly
about:

E) he (l. 02) refers to the cartoonist.
Questão 39

A) A profile of Michelle Obama and Melania
Trump.

Reflecting on your knowledge of verb tenses,
forms and voices, it is correct to say:

B) The importance of First Ladies for the
USA.

A) The sentence A cartoonist has been
accused of racism (l. 01) is in the simple
past.

C) The bad behavior of people when using
the Twitter.

B) The sentence Twitter reacted with
fury to the drawing (l. 13) is in the past
continuous.

D) Common stereotypes imposed on
women.
E) An alleged case of racism committed by
a cartoonist.

C) The sentence Make the first lady great
again (cartoon) is in the imperative.

Questão 37

D) wrote (l. 18) is the past participle form of
the verb write.

Considering grammar aspects, mark the
sentences below true (T) or false (F). Then,
check the only alternative that is correct.

E) The sentence Garrison is known for
his controversial political cartoons (l. 22
and 23) is in the active voice.

I. next to (l. 03 and 10) can be substituted
by beside, with the same meaning.

Questão 40

II. controversial (l. 04 and 22) is formed by
a suffix.

Considering the following except, taken
from the text, check the alternative that
rewrites it in Indirect Speech:

III. drawing (l. 05 and 13) and wearing
(l. 08) are verbs.

Imani Gandy wrote: Oddly, they feel the
need to denigrate Michelle to prop up
Melania, when that’s so not the point. (l. 18
to 20).

IV. as racist as (l. 15 and 16) is an adjective in
its comparative form of equality.
V. angry (l. 17) and stupid (l. 21) are adverbs.

A) Imani Gandy wrote that oddly, they feel
the need to denigrate Michelle to prop up
Melania, when that’s so not the point.

A) T, T, T, F, F
B) T, T, F, T, F
C) F, T, F, T, F

B) Imani Gandy wrote that oddly, they felt
the need to denigrate Michelle to prop up
Melania, when that’s so not the point.

D) F, F, T, T, T
E) T, F, F, F, T

C) Imani Gandy wrote that oddly, they felt
the need to denigrate Michelle to prop up
Melania, when that was so not the point.

Questão 38
The text contains examples of pronouns.
About them, it is correct to say:

D) Imani Gandy wrote that oddly, they have
felt the need to denigrate Michelle to prop
up Melania, when that’s so not the point.

A) his (l. 22 and 23) refers to Donald Trump
on both examples.

E) Imani Gandy wrote that oddly, they were
feeling the need to denigrate Michelle to prop
up Melania, when that was so not the point.

B) they (l. 18 and 21) refers to Michelle
Obama and Melania Trump.
C) her (l. 10) refers to Melania Trump.
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ESPANHOL (apenas para optantes do espanhol)
40

- Lee atentamente el texto 01 y luego
contesta a las cuestiones de 36 a 39.
TEXTO 01:
El virus Zika prolifera en áreas pobres de
América Latina, según la OMS.
01
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América Latina está combatiendo a duras
penas el virus del Zika y apuesta por la
prevención, pero sus esfuerzos no han
sido insuficientes porque la enfermedad
sigue creciendo, sobre todo en lugares
pobres, dijo la representante de la OPS/
OMS en México, Gerry Eijkemans.
La titular en México de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
explicó que la prevención ya existía antes
porque el virus del Zika se transmite por el
mosquito Aedes aegypti, que también es
portador del dengue y el chikungunya.
“En
América
Latina
hay
mucha
preocupación (en torno al Zika) porque es
un enfermedad que en el 80% de los casos
ni siquiera sabemos que tenemos, pero lo
más preocupante son los efectos en los
bebés”, comentó.
La OMS ha asumido que hay “suficientes
evidencias científicas” que ligan el virus del
Zika a problemas en el desarrollo fetal que
producen microcefalia y el síndrome de
Guillain-Barré, una disfunción neurológica
que provoca paralización de los órganos, y
ello constituye una emergencia sanitaria de
alcance internacional.
Según el reporte del 2 de junio de la OMS,
60 países han notificado la transmisión
del Zika continuada y hasta en 11 países
han nacido bebés con microcefalia,
especialmente en Brasil, que lleva
registrados 1489 casos.
Sobre el tema ético, la experta, originaria
de los Países Bajos, destacó que ante
un caso de malformación fetal la mujer
embarazada, y por extensión la sociedad,

debe plantearse cómo actuar. “Aceptamos
terminar el embarazo?” “Y qué pasará
con este bebé que nacerá con muchos
problemas?”, se cuestionó.
Por todo ello, tal y como recalcó Gerry
Eijkemans en ponencia que presentó en
el foro, para evitar la propagación del virus
es más efectivo “invertir en prevención e
intervenciones comunitarias” que “confiar
solo en las tecnologías”.
Adaptado de: Diario EL COMERCIO. Disponible en: <http://
www.elcomercio.com/tendencias/zika-pobres-americalatinaprevencion-oms.html> Acceso el 31 Ago 2016.

Questão 36
Según se desprende la lectura del texto,
señala la alternativa correcta.
A) Es bastante evidente e intuitivo asociar
el problema de la pobreza en América
Latina con la expansión de las denuncias
de casos del mosquito vector del virus del
Zika.
B) Se puede constatar que hay un riesgo de
propagación de la enfermedad del virus del
Zika en la región Europea y que el riesgo
es variable de un país a otro.
C) El único problema del Zika ahora
mismo es que no hay una investigación
concluyente con respecto al tiempo que se
tarda en eliminar la infección por parte del
hombre.
D) A pesar de que en América Latina ya se
hayan detectado casos en varios países,
esto entraría dentro de lo normal.
E) Mientras los científicos trabajan para
descifrar cómo el Zika puede causar
malformación congénita, la sociedad se
cuestiona sobre la cuestión ética del aborto.
Questão 37
Sin alterar su sentido en el texto, es posible
sustituir la expresión “a duras penas“
(l.01-02) por:
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A) intensamente

- Lee la viñeta a continuación y contesta a
la cuestión 40 .

B) con mucho trabajo
C) a menudo
D) con tranquilidad
E) poco a poco
Questão 38
De acuerdo con los aspectos gramaticales
del español, elige la alternativa correcta:
A) “pero” (l.03) es una conjunción copulativa
y une palabras en concepto afirmativo.
B) “ya” (l.11) es un pronombre personal.
C) “Según” (l.29) es un numeral ordinal
apocopado.
D) “lo” (l.18) es un artículo determinado
masculino singular.

Fuente: Speaking Latino. 6 Asuntos Político-Sociales
en la Voz de Mafalda. Disponible en: <http://www.
speakinglatino.com/mafalda/ > Acceso el 31 Ago 2016.

E) “ante” (l.36) es una preposición con cuyo
sentido es “fente a”.

Questão 40
Questão 39

Apunta la alternativa que describe el asunto
político-social que es reflejado en la viñeta leída.

Así como “microcefalia” (l.27), es
heterotónico en relación al portugués el
vocablo:

A) El feminismo. Mafalda rompe con el
estereotipo de la mujer con el delantal y el
cabello bien arreglado y se presenta como
una mujer que estudia en el extranjero y opina.

A) crianza
B) presunto

B)
El
racismo.
Mafalda
refleja
preocupaciones e inquietudes con el
racismo hacia el negro a partir de la
utilización de un juego de palabras.

C) academia
D) costumbre
E) paisaje

C) La Inmigración. Mafalda reflexiona sobre
los profesionales no encuentran campo
en su propio país y tienen que dirigirse al
extranjero.
D) El comunismo. Mafalda protesta
enérgicamente contra el comunismo, por
medio de una inocente intransigencia: el
odio por el extranjero.
E) La lucha de clases. Para Mafalda, la
gente rica tiene mejores oportunidades
de acceso a la educación y al desarrollo
profesional dentro y fuera de su país.
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