
 

 

GABARITO PRELIMINAR / 1º PROCESSO SELETIVO  

2022 – FACULDADE DINÂMICA – FADIP 
 

ATENÇÃO: AS QUESTÕES, IDENTIFICADAS POR DISCIPLINA, FORAM EMBARALHADAS, ASSIM COMO AS OPÇÕES DE 
RESPOSTA. VOCÊ DEVERÁ VERIFICAR E CONFERIR AS QUESTÕES DA SUA PROVA E RELACIONÁ-LAS À RESPOSTA CORRETA 
DEVIDAMENTE ASSINALADA. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 

01 Questão: 
 

Há algo de paradoxal na situação atual das mulheres. Nunca foi tão intensa a mobilização por equidade com os homens, 
pelo direito de decidir o que fazer com o próprio corpo e contra a violência de gênero. Ao mesmo tempo, poucas vezes na 
história elas estiveram tão exaustas pelo acúmulo de funções como mães, parceiras e profissionais e tão pressionadas por uma 
cultura que exalta a perfeição. Embora as bandeiras estejam aí e um movimento real de mudança ganhe força, ainda permanece 
uma distância imensa separando o gênero feminino de uma realidade menos pesada e punitiva.  [...] 

Depois de entrevistarem mais de 65.000 pessoas de 423 empresas nos Estados Unidos e Canadá, os pesquisadores 
concluíram que 42% das mulheres sofrem com sintomas da síndrome de Burnout. Entre os homens a taxa foi de 35%. Em 2020 
e 2019, os índices eram de 32% e 28%, respectivamente. A síndrome de Burnout é uma doença dos nossos tempos. 
Primeiramente observada pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger, em 1974, foi reconhecida pela Organização Mundial 
da Saúde como síndrome em 2019. Caracteriza-se pelo cansaço extremo e esgotamento físico e mental resultantes de situações 
desgastantes ligadas ao trabalho ou relacionadas a altas cargas de stress. Entre os sintomas estão os sentimentos de fracasso e 
insegurança, insônia, mudanças no apetite e dores de cabeça frequentes. No levantamento realizado pelas consultorias, nada 
menos do que 50% das mulheres que ocupavam cargos de gerência manifestaram sintomas de forma persistente. Quanto mais 
elevada a posição na carreira profissional, maiores as responsabilidades, as cobranças e, em milhares de casos, os problemas 
domésticos. [...] 

(BRITO, Sabrina. VEJA, outubro de 2021. Edição nº 2759. Adaptado.)  
 

Está correto afirmar que, a partir da leitura e análise do texto: 
 

Opções de respostas: 

 Pode-se inferir que, embora haja a apresentação de uma situação-problema, é possível identificar ações consideradas 
opositoras a tal indicação. – RESPOSTA CORRETA   

 As mulheres passaram a ter o reconhecimento de seu trabalho à medida que cobranças e responsabilidades foram 
incorporadas à sua rotina com maior frequência e intensidade.  

 Órgãos como a OMS (Organização Mundial da Saúde) são responsáveis por atribuir à população as mais variadas síndromes, 
assim como atuar no desenvolvimento de possibilidades para a busca de soluções.  

 A referência feita no início do texto a um contexto paradoxal extrapola as informações apresentadas; a compreensão de tal 
caracterização só é possível mediante o domínio de conhecimentos históricos e filosóficos que sustentam a tese defendida.  

 

02 Questão: 
 

Há algo de paradoxal na situação atual das mulheres. Nunca foi tão intensa a mobilização por equidade com os homens, 
pelo direito de decidir o que fazer com o próprio corpo e contra a violência de gênero. Ao mesmo tempo, poucas vezes na 
história elas estiveram tão exaustas pelo acúmulo de funções como mães, parceiras e profissionais e tão pressionadas por uma 
cultura que exalta a perfeição. Embora as bandeiras estejam aí e um movimento real de mudança ganhe força, ainda permanece 
uma distância imensa separando o gênero feminino de uma realidade menos pesada e punitiva.  [...] 

Depois de entrevistarem mais de 65.000 pessoas de 423 empresas nos Estados Unidos e Canadá, os pesquisadores 
concluíram que 42% das mulheres sofrem com sintomas da síndrome de Burnout. Entre os homens a taxa foi de 35%. Em 2020 
e 2019, os índices eram de 32% e 28%, respectivamente. A síndrome de Burnout é uma doença dos nossos tempos. 
Primeiramente observada pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger, em 1974, foi reconhecida pela Organização Mundial 
da Saúde como síndrome em 2019. Caracteriza-se pelo cansaço extremo e esgotamento físico e mental resultantes de situações 
desgastantes ligadas ao trabalho ou relacionadas a altas cargas de stress. Entre os sintomas estão os sentimentos de fracasso e 
insegurança, insônia, mudanças no apetite e dores de cabeça frequentes. No levantamento realizado pelas consultorias, nada 
menos do que 50% das mulheres que ocupavam cargos de gerência manifestaram sintomas de forma persistente. Quanto mais 
elevada a posição na carreira profissional, maiores as responsabilidades, as cobranças e, em milhares de casos, os problemas 
domésticos. [...] 

(BRITO, Sabrina. VEJA, outubro de 2021. Edição nº 2759. Adaptado.)  
 
 



 

 

Amor 
 

Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, 
o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco 
em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto — ela o abafava com a mesma 
habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando 
do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria 
a noite, com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo 
empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e 
suaves do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. 

(LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. Fragmento.) 
 

Associando o fragmento do conto “Amor”, de Clarice Lispector, ao texto de Sabrina Brito, leia e analise as proposições a 
seguir. 
I. A adequação da linguagem, considerando o gênero textual e o propósito a que se destinam os textos, foi plenamente 

observada. 
II. Os recursos da linguagem utilizados para que o interlocutor estabeleça um nível adequado de interação com os textos em 

questão são explorados e empregados adequadamente.  
III. Nos textos apresentados, apesar de contextos diferentes, são apresentadas situações acerca da mulher e sua relação de 

pertencimento social a partir de funções específicas que contribuem para tal objetivo.  
Está correto o que se afirma em  
 

Opções de respostas: 

 I, II e III. 

 I e II, apenas.  

 I e III, apenas. – RESPOSTA CORRETA   

 II e III, apenas. 
 

03 Questão: 
 

Há algo de paradoxal na situação atual das mulheres. Nunca foi tão intensa a mobilização por equidade com os homens, 
pelo direito de decidir o que fazer com o próprio corpo e contra a violência de gênero. Ao mesmo tempo, poucas vezes na 
história elas estiveram tão exaustas pelo acúmulo de funções como mães, parceiras e profissionais e tão pressionadas por uma 
cultura que exalta a perfeição. Embora as bandeiras estejam aí e um movimento real de mudança ganhe força, ainda permanece 
uma distância imensa separando o gênero feminino de uma realidade menos pesada e punitiva.  [...] 

Depois de entrevistarem mais de 65.000 pessoas de 423 empresas nos Estados Unidos e Canadá, os pesquisadores 
concluíram que 42% das mulheres sofrem com sintomas da síndrome de Burnout. Entre os homens a taxa foi de 35%. Em 2020 
e 2019, os índices eram de 32% e 28%, respectivamente. A síndrome de Burnout é uma doença dos nossos tempos. 
Primeiramente observada pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger, em 1974, foi reconhecida pela Organização Mundial 
da Saúde como síndrome em 2019. Caracteriza-se pelo cansaço extremo e esgotamento físico e mental resultantes de situações 
desgastantes ligadas ao trabalho ou relacionadas a altas cargas de stress. Entre os sintomas estão os sentimentos de fracasso e 
insegurança, insônia, mudanças no apetite e dores de cabeça frequentes. No levantamento realizado pelas consultorias, nada 
menos do que 50% das mulheres que ocupavam cargos de gerência manifestaram sintomas de forma persistente. Quanto mais 
elevada a posição na carreira profissional, maiores as responsabilidades, as cobranças e, em milhares de casos, os problemas 
domésticos. [...] 

(BRITO, Sabrina. VEJA, outubro de 2021. Edição nº 2759. Adaptado.)  
 

Considerando as estruturas linguísticas do texto, assinale a afirmativa correta.  
 

Opções de respostas: 

 O sujeito da forma verbal “caracteriza-se” (2º§) tem seu referente indicado no período anterior ao que dá início. – RESPOSTA 
CORRETA   

 A substituição da forma verbal “fazer” em “[...] decidir o que fazer com o próprio corpo [...]”por “faz”, manteria a correção e 
a coerência do texto. 

 A expressão “em milhares de casos” (2º§) indica o emprego de uma oração coordenada assindética, sendo justificada a sua 
possível mobilidade no interior do período. 

 O emprego do termo “Embora” em “Embora as bandeiras estejam aí [...]” introduz oração cuja relação concessiva apresenta 
uma informação vista como fato real, podendo ser substituída por “Mesmo que”. 

 
 
 
 
 



 

 

04 Questão: 
 

Leia o trecho da obra modernista de Mário de Andrade “Macunaíma: o herói sem nenhum caráter”, para responder à 
questão. 

 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um 
momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança 
feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. 

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar 
exclamava: 

– Ai! que preguiça!... e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho 
dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimento dele 
era decepar cabeça de saúva. 

 (ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008.) 
 

Considerando a evolução dos movimentos literários, a abordagem feita por Mário de Andrade, um dos grandes nomes do 
Modernismo Brasileiro, demonstra: 
 

Opções de respostas: 

 Perspectiva de redescoberta do Brasil em oposição à imagem do “bom selvagem” difundida pelo Romantismo do século XIX. 
– RESPOSTA CORRETA   

 Ruptura com paradigmas de uma sociedade globalizada em que o indígena busca ser reconhecido em sua totalidade cultural 
como cidadão brasileiro.  

 Expressão de vanguarda presente no Modernismo, apresentando a imposição do indígena no contexto sociocultural de uma 
sociedade até os dias de hoje. 

 Indicação da prática modernista em que a valorização de um modo de ser e de pensar refletisse o povo brasileiro, revisitando 
conceitos dos poetas da primeira geração romântica com sua expressão ufanista. 

 

05 Questão: 
 

Leia o trecho da obra modernista de Mário de Andrade “Macunaíma: o herói sem nenhum caráter”, para responder à 
questão. 

 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um 
momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança 
feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. 

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar 
exclamava: 

– Ai! que preguiça!... e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho 
dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimento dele 
era decepar cabeça de saúva. 

 (ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008.) 
 

Em sua origem, o gênero épico tratava-se de um longo poema narrativo que contava acontecimentos protagonizados por 
heróis. Considerando que o romance é um exemplo de forma literária ligada à épica por seu caráter narrativo, pode-se 
afirmar acerca da obra “Macunaíma”, de Mário de Andrade, que: 
 

Opções de respostas: 

 Trata-se de uma narrativa lírica, já que o tema apresentado por meio de personagens, enredo, tempo, espaço e narrador 
possui caráter universal.  

 Os recursos de estilo empregados demonstram aspectos da subjetividade de um eu lírico e o tratamento característico 
aplicado ao tema apresentado. 

 Observa-se uma variação em relação ao herói, protagonista da epopeia, momento em que as variadas classes sociais 
alcançam representação na literatura. – RESPOSTA CORRETA   

 Preserva as características estruturais do gênero épico conforme a teoria clássica, motivo pelo qual tal obra é considerada 
uma das mais importantes do Modernismo no Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 

06 Questão: 
 

Mini Saga 
 

I had longed to get rid of him for weeks. Finally, I had the chance. I climbed the stairs, cautiously entered the room – and 
saw him grinning in the mirror. The door slammed. A cry of agony, and it was over. Wreathed in blood, my tooth dangled on 
the string. 

(Avaiable: From The Book of Minisagas Vol III, © Telegraph Media Group Limited, 1988.) 
 

A mini saga is a short tale compiling of exactly 50 words which must create a complete story. In the Mini Saga above, the 
theme is a: 
 

Opções de respostas: 

 Tooth pulling. – RESPOSTA CORRETA   
 Surprise siege. 
 Willful felony. 
 Domestic mishap. 
 

07 Questão: 
 

Analyse the comic strip. 
 

 
(Avaiable: https://www.cartoonistgroup.com) 

 

A joke that exploits similar sounding words may produce light humor and amusement in addition to dealing with the 
polysemic aspects of language. In the comic strip, the word/expression which is basis for the joke is:  
 

Opções de respostas: 
 Put in. 
 Rather. 
 Contacts. – RESPOSTA CORRETA   

 Eyeglasses. 
 

08 Questão: 
 

Race and Nation at the Dawn of the 20th Century 
 

On October 21, 1892, the World’s Columbian Exposition opened with a grand parade down Chicago’s Michigan Avenue. 
Riding in one of the carriages carrying the diplomatic corps and foreign ministers, Frederick Douglass was greeted with 
spontaneously warm applause by mostly white crowd lining that broad thoroughfare. The crowd had instantly recognized the 
distinctive white mane of “the famous coloured statesman” explained a Chicago Daily News reporter, referring to Douglass’s 
recent service as the American consul in Haiti. One imagines that this might have been a bittersweet moment for Douglass, for 
in many ways his own reception at that historic moment reflected the enduring ambivalences and contradictions of his people’s 
putative place in the nation’s life and politics. Although he was warmly received by the crowd as a living American hero, his 
official standing at the fair was, ironically, by grace of his association with Haiti, rather than his native land. The Haitian 
government had asked him to manage their pavilion, in recognition of his prior diplomatic service in that black republic, where 
he had sought not only to represent American interests but sometimes to protect Haitians from America’s imperialist designs. 

(Avaiable: HOLT, Thomas C. Children of Fire A History of African Americans. Hill and Wang, New York.) 
 

Mark the item which is consistent with text content:  
 

Opções de respostas: 
 Due to Douglass’s diplomatic operation in Haiti, he had been appointed to run the Haitian exhibit in Chicago. – RESPOSTA 

CORRETA   
 Frederick Douglass drove one of the carriages that paraded in Chicago to open World’s Columbian Exposition. 

 Frederick Douglass was a young African American hero, also considered a protector of Haitian interests, in 1892. 
 Since he was a famous coloured statesman, Douglass enhanced imperialist positions of the American government. 



 

 

09 Questão: 
 

The Quest for Political, Cultural, and Economic Sovereignty 
 

For more than three centuries, Europeans and their descendants tended to think of Indians as a vanishing people. This 
view is mistaken; the America’s first peoples have neither abandoned their traditions nor died out. Today, there are now more 
than forty million Indians in the Americas, including two million in the United States. They make up a majority of the population 
in Bolivia and Guatemala, close to half the population in Ecuador and Peru, and large minorities in Mexico and many other 
countries. 

The conditions of Indian peoples in the Americas vary sharply. Nonetheless, throughout the New World, there has been a 
growing trend among Indian peoples to resist encroachments on their culture, religion, and land; and to demand political and 
economic control over homelands. A wide economic gap still separates Indians from the rest of the New World’s inhabitants. 
Yet far from being passive in the face of discrimination and poverty, they have actively sought to reclaim territory and challenge 
existing laws. 

(Avaiable: Native American Voices, A History and Anthology. Second Enlarged Ed. New York, Bradwine Press.) 
 

As to the use of YET, highlighted in the text, choose the option in which YET introduces the same idea as displayed in the 
context: 
 

Opções de respostas: 

 She used to play tennis very well, yet her favorite sport was soccer. – RESPOSTA CORRETA   

 Yet another piece of apple pie was served because she just loved it.  

 Many organizations are yet to prepare their disaster recovery plans.   

 Prejudice happens particularly where freedom’s not yet guaranteed.  
 

10 Questão: 
 

Analyse the image and the dialogue. 
 

 
(Avaiable: https://www.cartoonistgroup.com) 

 

Images may caricature, symbolize, pay tribute or discuss subjects of popular interest. The image’s communicative intent aims 
at:   
 

Opções de respostas: 

 Exposing the fields in which unemployment rate is higher.  

 Blaming immigrants for taking American citizen jobs away. 

 Holding representatives responsible for not doing their job. – RESPOSTA CORRETA   

 Criticizing police’s lame job concerning control on minorities. 
 
 
 
 
 



 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 

06 Questão: 
 

Haga la interpretación de la tirita de Mafalda y elija la opción correcta. 
 

 
(Disponible en: https://www.elementsgroup.com.ec/el-aporte-ambiental-de-quino/ Acceso en: 04/10/2021.) 

 

Opções de respostas: 

 Mafalda quebró el globo terráqueo. 
 La tirita expresa la preocupación de Mafalda con el medioambiente. – RESPOSTA CORRETA   
 La tirita expresa una posición irónica de Mafalda al llamar la tierra de “rana”.  

 “Sanará mañana” solamente puede ser traducida al portugués como: “será curada pela manhã”. 
 

07 Questão: 
 

Haga la lectura del microcuento para contestar la cuestión.  
 

La buena noticia 
 

Leticio vivía desde hacía diez años con su mujer, a la que amaba con la misma intensidad que el primer día, o quizás todavía 
más, y con su suegra, a la que detestaba también con la misma intensidad con la que la había venido detestando todos esos 
años, o incluso más. La única razón por la que no la echaba de la casa, o no tomaba alguna medida más drástica, como hervirla 
en aceite o tirarla por el balcón cuando pasara el camión de la basura, era el amor que sentía por su mujer, para quien albergar 
consigo a su pobre madre enferma constituía un deber ineludible. Además, como el matrimonio, pese a haberlo deseado con 
fervor, no había logrado tener hijos, la mujer, que por otra parte no trabajaba, dedicaba todo su tiempo a cuidar de su 
progenitora. 

Pero un día las cosas amagaron cambiar radicalmente. 
Leticio llegó a su casa, después de una ardua jornada de trabajo, y su mujer lo recibió diciéndole que tenía para darle dos 

noticias, una buena y una mala. 
— Voy a empezar por la mala — dijo — Leticio: esta tarde murió mamá. 
Leticio corrió al dormitorio de la vieja y vio que, efectivamente, había quedado dura. Entonces corrió a poner un disco de 

rock pesado y se puso a bailar frenéticamente, gritando: 
— ¡Qué bueno! ¡Si ésa es la mala noticia, lo que debe ser la buena! 
— La buena — le dijo su mujer — es que voy a ser mamá. 
Leticio volvió a saltar de alegría. Hacía diez años que venía deseando tener un niño que alegrara el hogar, y ahora, sin la 

vieja que escorchara todo el día, ese hogar iba a transformarse en un verdadero paraíso. 
Pues bien, al día siguiente, después del entierro de su suegra, Leticio se fue a trabajar, y cuando salió, antes de volver a su 

casa, fue a comprar ropa de bebé, para levantar el ánimo de su esposa. Pero cuando llegó a la casa y se dirigió al dormitorio, 
donde creyó que encontraría a su mujer, encontró que la que estaba esperándolo era la vieja, su suegra. Y estaba viva. Él pegó 
un grito de horror, y entonces la vieja le dijo: 

— ¡Leticio, qué te pasa! Soy yo, ¿no me reconocés? Soy tu esposa. Yo te dije, ¿no te acordás? Te dije que iba a ser mamá, 
y no pensé que sucediera tan pronto, pero sí, sucedió, Leticio, ¡soy mamá! 

(Leo Maslíah. Disponible en: http://cuentos-ya.blogspot.com/2013/09/la-buena-noticia-leo-masliah.html. Acceso en: 04/10/2021.) 
 

Sobre el título “La buena noticia” es posible afirmar que: 
 

Opções de respostas: 
 Representa una estrategia irónica. – RESPOSTA CORRETA   

 Presenta la idea principal del texto. 
 Resume bien lo que se pasa en la narrativa pues ella está repleta de “buenas noticias”.  
 Es incompleto, pues la narrativa presenta una buena noticia y una mala noticia para Leticio. 



 

 

08 Questão: 
 

Haga la lectura del microcuento para contestar la cuestión.  
 

La buena noticia 
 

Leticio vivía desde hacía diez años con su mujer, a la que amaba con la misma intensidad que el primer día, o quizás todavía 
más, y con su suegra, a la que detestaba también con la misma intensidad con la que la había venido detestando todos esos 
años, o incluso más. La única razón por la que no la echaba de la casa, o no tomaba alguna medida más drástica, como hervirla 
en aceite o tirarla por el balcón cuando pasara el camión de la basura, era el amor que sentía por su mujer, para quien albergar 
consigo a su pobre madre enferma constituía un deber ineludible. Además, como el matrimonio, pese a haberlo deseado con 
fervor, no había logrado tener hijos, la mujer, que por otra parte no trabajaba, dedicaba todo su tiempo a cuidar de su 
progenitora. 

Pero un día las cosas amagaron cambiar radicalmente. 
Leticio llegó a su casa, después de una ardua jornada de trabajo, y su mujer lo recibió diciéndole que tenía para darle dos 

noticias, una buena y una mala. 
— Voy a empezar por la mala — dijo — Leticio: esta tarde murió mamá. 
Leticio corrió al dormitorio de la vieja y vio que, efectivamente, había quedado dura. Entonces corrió a poner un disco de 

rock pesado y se puso a bailar frenéticamente, gritando: 
— ¡Qué bueno! ¡Si ésa es la mala noticia, lo que debe ser la buena! 
— La buena — le dijo su mujer — es que voy a ser mamá. 
Leticio volvió a saltar de alegría. Hacía diez años que venía deseando tener un niño que alegrara el hogar, y ahora, sin la 

vieja que escorchara todo el día, ese hogar iba a transformarse en un verdadero paraíso. 
Pues bien, al día siguiente, después del entierro de su suegra, Leticio se fue a trabajar, y cuando salió, antes de volver a su 

casa, fue a comprar ropa de bebé, para levantar el ánimo de su esposa. Pero cuando llegó a la casa y se dirigió al dormitorio, 
donde creyó que encontraría a su mujer, encontró que la que estaba esperándolo era la vieja, su suegra. Y estaba viva. Él pegó 
un grito de horror, y entonces la vieja le dijo: 

— ¡Leticio, qué te pasa! Soy yo, ¿no me reconocés? Soy tu esposa. Yo te dije, ¿no te acordás? Te dije que iba a ser mamá, 
y no pensé que sucediera tan pronto, pero sí, sucedió, Leticio, ¡soy mamá! 

(Leo Maslíah. Disponible en: http://cuentos-ya.blogspot.com/2013/09/la-buena-noticia-leo-masliah.html. Acceso en: 04/10/2021.) 
 

Sobre la utilización de los verbos en “¿no me reconocés? Soy tu esposa. Yo te dije, ¿no te acordás?” es posible decir que: 
 

Opções de respostas: 

 Los verbos caracterizan la utilización del voseo. – RESPOSTA CORRETA   

 El tratamiento utilizado es formal, pues los verbos están conjugados en “tú”. 

 El tratamiento utilizado es formal, pues los verbos están conjugados en “vos”.  

 El tratamiento utilizado es informal: verbos conjugados en “usted” en contexto familiar.  
 

09 Questão: 
 

Haga la lectura del microcuento para contestar la cuestión.  
 

La buena noticia 
 

Leticio vivía desde hacía diez años con su mujer, a la que amaba con la misma intensidad que el primer día, o quizás todavía 
más, y con su suegra, a la que detestaba también con la misma intensidad con la que la había venido detestando todos esos 
años, o incluso más. La única razón por la que no la echaba de la casa, o no tomaba alguna medida más drástica, como hervirla 
en aceite o tirarla por el balcón cuando pasara el camión de la basura, era el amor que sentía por su mujer, para quien albergar 
consigo a su pobre madre enferma constituía un deber ineludible. Además, como el matrimonio, pese a haberlo deseado con 
fervor, no había logrado tener hijos, la mujer, que por otra parte no trabajaba, dedicaba todo su tiempo a cuidar de su 
progenitora. 

Pero un día las cosas amagaron cambiar radicalmente. 
Leticio llegó a su casa, después de una ardua jornada de trabajo, y su mujer lo recibió diciéndole que tenía para darle dos 

noticias, una buena y una mala. 
— Voy a empezar por la mala — dijo — Leticio: esta tarde murió mamá. 
Leticio corrió al dormitorio de la vieja y vio que, efectivamente, había quedado dura. Entonces corrió a poner un disco de 

rock pesado y se puso a bailar frenéticamente, gritando: 
— ¡Qué bueno! ¡Si ésa es la mala noticia, lo que debe ser la buena! 
— La buena — le dijo su mujer — es que voy a ser mamá. 
Leticio volvió a saltar de alegría. Hacía diez años que venía deseando tener un niño que alegrara el hogar, y ahora, sin la 

vieja que escorchara todo el día, ese hogar iba a transformarse en un verdadero paraíso. 



 

 

Pues bien, al día siguiente, después del entierro de su suegra, Leticio se fue a trabajar, y cuando salió, antes de volver a su 
casa, fue a comprar ropa de bebé, para levantar el ánimo de su esposa. Pero cuando llegó a la casa y se dirigió al dormitorio, 
donde creyó que encontraría a su mujer, encontró que la que estaba esperándolo era la vieja, su suegra. Y estaba viva. Él pegó 
un grito de horror, y entonces la vieja le dijo: 

— ¡Leticio, qué te pasa! Soy yo, ¿no me reconocés? Soy tu esposa. Yo te dije, ¿no te acordás? Te dije que iba a ser mamá, 
y no pensé que sucediera tan pronto, pero sí, sucedió, Leticio, ¡soy mamá! 

(Leo Maslíah. Disponible en: http://cuentos-ya.blogspot.com/2013/09/la-buena-noticia-leo-masliah.html. Acceso en: 04/10/2021.) 
 

Sobre la narrativa, todas las afirmaciones están correctas, EXCEPTO: 
 

Opções de respostas: 

 Leticio detesta su suegra.  

 La mujer de Leticio se quedó embarazada. – RESPOSTA CORRETA   

 Hacía diez años que Leticio vivía con su mujer.  

 Leticio se quedó contento con la noticia de la muerte de su suegra. 
 

10 Questão: 
 

Haga la interpretación de la tirita de Gaturro y elija la opción correcta. 
 

 
(Disponible en: https:// https://br.pinterest.com/pin/568790627913082474// Acceso en: 04/10/2021.) 

 

Opções de respostas: 

 El problema de la tirita es que Gaturro termina por cazar muchos ratones. 

 En “cazalo”, “lo” es la terminación de los verbos en presente de indicativo. 

 La confusión surge pues el verbo “cazar” también significa contraer matrimonio.  

 La confusión surge de la comprensión equivocada entre dos verbos en español que son palabras homófonas. – RESPOSTA 
CORRETA   

 

 

 

 

 



 

 

BIOLOGIA 
 

11 Questão: 
 

Em um determinado laboratório foi colocada a população de bactéria A em um meio de cultura; em outro meio foi colocada 
a população de bactéria espécie B. A espécie A ficou 6 horas no meio de cultura, enquanto a espécie B ficou somente 5 horas, 
como mostra a tabela a seguir: 
 

Espécies População inicial População final Tempo (horas) 

A 30.000 84.000 6 

B 12.000 42.000 5 
 

Sobre a taxa de crescimento relativo das duas espécies, é correto afirmar que: 
 

Opções de respostas: 

 Em B, uma nova população foi acrescida a cada hora. 

 A população A cresceu em ritmo mais acelerado que B. 

 Em A, a população cresceu 20% em relação à população inicial.  

 Em uma hora, a população B cresceu 50% em relação à sua população inicial. – RESPOSTA CORRETA   
 

12 Questão: 
 

Toda energia que os seres humanos obtêm dos alimentos vem do sol, pois sua energia luminosa é utilizada na fotossíntese 
pelas plantas para síntese de matéria orgânica. Sem esse processo não há como manter a vida no Planeta. É importante 
salientar que o processo de fotossíntese ocorre em duas etapas muito importantes: a fotoquímica que utiliza energia 
luminosa e água para produzir produtos que serão importantes para a segunda etapa; e, a química, na produção de matéria 
orgânica. Sobre essas duas etapas, é correto afirmar que: 
 

Opções de respostas: 

 O O2 liberado pela etapa química se refere à quebra do H2O. 

 A primeira etapa ocorre durante o dia e a segunda etapa à noite. 

 NADP+ e ATP são produtos da etapa fotoquímica utilizados na etapa química. 

 ADP, Pi e NADP+ produzidos nas reações da etapa química são usados na etapa fotoquímica. – RESPOSTA CORRETA     
 

13 Questão: 
 

Coleus blumei é uma planta ornamental que apresenta dois tipos de bordas nas folhas – uma levemente ondulada (folhas 
crenadas) e outra profundamente recortada (folhas lobadas). Sabe-se que o alelo que condiciona a folha lobada é C; e, o 
alelo que condiciona a folha crenada é c. Ao cruzar duas plantas homozigóticas, uma com folha crenada com outra de folha 
lobada, será produzida uma geração com:  
 

Opções de respostas: 

 100% de folhas lobadas. – RESPOSTA CORRETA   

 25% de folhas crenadas e 75% de folhas lobadas. 

 50% de folhas crenadas e 50% de folhas lobadas.  

 75% de folhas crenadas e 25% de folhas lobadas. 
 

14 Questão: 
 

Uma espécie de porquinho-da-índia apresenta uma pelagem de cor preta e marrom; sabe-se que a preta é dominante sobre 
a marrom (a cor da pelagem é representada pela letra M). Outra característica observada nessa espécie é o comprimento da 
pelagem (representada pela letra L); sabe-se que a pelagem curta é dominante sobre a pelagem longa. Através de estudos, 
foi constatado que os genes responsáveis por tais características se segregaram independentemente. Como seriam os 
genótipos de espécies homozigóticas, um de pelagem preta e longa e outro de pelagem marrom e curta, respectivamente?   
 

Opções de respostas: 

 MMll e mmll  

 MMll e mmLL – RESPOSTA CORRETA     

 MMLL e mmll  

 MMLL e mmLL 
 
 
 



 

 

15 Questão: 
 

Um menino, antes de saborear uma goiaba, retirou do seu interior uma larva de mosca; a deu para o seu passarinho de 
estimação, que estava parasitado com inúmeras pulgas. Sabe-se que tal menino adora comer frutas; porém, seus exames 
apontaram vermes intestinais, além dele estar infestado de piolhos. De acordo com a situação hipotética, bem como os níveis 
tróficos descritos, é possível afirmar que ocupam o mesmo nível trófico:  
 

Opções de respostas: 

 Menino e pássaro. 

 Vermes, piolhos e pulgas.   

 Larva de mosca e menino. – RESPOSTA CORRETA   

 Larva de mosca, vermes e piolhos. 
 
 

QUÍMICA 
 

16 Questão: 
 

Ao analisar algumas substâncias, um técnico de laboratório misturou duas soluções: adicionou uma solução incolor de iodeto 
de potássio a uma solução incolor de nitrato de chumbo. Dessa mistura foi produzido um precipitado amarelo de iodeto de 
chumbo, que se alojou lentamente no fundo do béquer. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.  
I. Certos pares de íons de cargas contrárias se atraem tão fortemente que formam um sólido iônico insolúvel.  
II. O outro produto dessa reação, nitrato de potássio, permanece em solução. 
III. Compostos contendo nitrato são compostos iônicos solúveis.  
Está correto o que se afirma em 
 

Opções de respostas: 

 I, II e III. – RESPOSTA CORRETA   

 II, apenas. 

 I e II, apenas. 

 I e III, apenas.  
 

17 Questão: 
 

Uma vela é mantida próxima a um balão cheio com gás hidrogênio e gás oxigênio. O gás hidrogênio incendeia-se, reagindo 
com o gás oxigênio para formar água. A explosão resultante produz uma bola de chama amarela. De acordo com tais 
informações, é INCORRETO afirmar que: 
 

Opções de respostas: 

 O sistema fornece calor para a vizinhança. 

 Pode-se representar a reação pela equação química 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) ∆H < 0. 

 O ∆H é inversamente proporcional à quantidade de reagente consumida no processo. – RESPOSTA CORRETA   

 Na combustão do metano, são produzidos 890 kJ de calor quando 1 mol de metano sofre combustão. A combustão de 2 
mols de metano libera 1.780 kJ de calor. 

 

18 Questão: 
 

As soluções são compostas por moléculas ou íons comuns. Podem ser sólidas, líquidas ou gasosas e apresentam diversas 
aplicações no cotidiano, assim como em farmácia, biologia e química. Considere que nas soluções ocorrem interações entre 
as partículas do soluto com as do solvente. Dessa forma, as forças eletrostáticas que permitem interações entre as partículas 
de soluto e entre as de solvente devem dar lugar a novas interações soluto/solvente na formação de uma solução. Levando 
em consideração que uma solução do produto formado pela hidratação do propeno contém 36% deste produto em massa, 
a fração em quantidade de matéria do produto na solução é: 
 

Opções de respostas: 

 0,068 

 0,072 

 0,136 

 0,143 – RESPOSTA CORRETA   
 
 
 



 

 

19 Questão: 
 

A condição na qual as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado param de variar com o tempo 
denomina-se equilíbrio químico. A regulação desse equilíbrio afeta o rendimento dos produtos fabricados nas indústrias 
químicas, bem como o funcionamento do organismo humano e dos animais, conforme o sistema tampão que o sangue 
apresenta, mantendo o seu pH estável. Considerando o equilíbrio ∆H < 0: 2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g), analise as afirmativas a 
seguir.  
I. A mistura em equilíbrio será afetada quando a pressão total do sistema for aumentada adicionando-se um gás nobre. 
II. Quando a mistura é aquecida, o valor de K diminui. 
III. Na reação constituída por 6 mol/L de SO2 com 5 mol/L de O2, obtêm-se 4 mol/L de SO3. O valor da constante de equilíbrio 

quando o sistema atinge o equilíbrio é 0,128. 
Está correto o que se afirma em  
 

Opções de respostas: 

 I, II e III. 
 II, apenas. – RESPOSTA CORRETA   
 I e II, apenas.  
 I e III, apenas. 
 

20 Questão: 
 

A Termoquímica é a área que estuda as trocas de energia na forma de calor envolvidas nas reações químicas e nas mudanças 
de estado físico. É usada quando acendemos uma fogueira ou cozinhamos alimentos no fogão; assim como em relação à 
combustão da gasolina nos automóveis e a produção de outros modos de aquecimento e energia. É aplicada também em 
compressas utilizadas em hospitais e competições esportivas. Considerando as reações empregadas em compressas, analise 
as afirmativas a seguir. 
 

NH4NO3(s) → NH4
+

(aq) + NO –3(aq)  ∆Hsol = 262 kJ 
CaCl2(s) → Ca2+

(aq) + 2Cl –(aq)  ∆Hsol = – 82,8kJ 
 

I. Em dissoluções endotérmicas, a energia absorvida pelo sistema (energia reticular) é maior que a energia liberada (energia 
de hidratação). 

II. Em dissoluções exotérmicas, a diminuição da temperatura provoca um aumento de sua solubilidade. 
III. Quando 30 g de NH4NO3 são dissolvidas em 100 mL de água a 20o C, a temperatura irá cair para 0o C. 
Está correto se afirma em 
 

Opções de respostas: 

 I, II e III. – RESPOSTA CORRETA   
 II, apenas. 
 I e II, apenas. 

 I e III, apenas. 
 
 

FÍSICA 
 

21 Questão: 
 

Um técnico em elétrica deseja construir um circuito no qual há três resistores: R1 = 6 Ω, R2 = 4 Ω e R3 = 2 Ω, que serão ligados 
entre os pontos A e B a uma fonte de tensão de 200 V, conforme a imagem:  
 

 
 

Qual das alternativas apresenta corretamente a associação desses resistores que dissipará a maior potência elétrica? 
 

Opções de respostas: 
 
 
 

 (
A
) 

 

 

 
– RESPOSTA CORRETA 

 



 

 

 
 

 (
B
)  

 

 
 
 

 (
C
) 

 

 

 

 
 

 (
D
) 

 
 

 

 

22 Questão: 
 

Considere que um recipiente possui um gás ideal em determinado Estado A, em que a pressão, o volume e a temperatura 
são, respectivamente: pA; VA; e, TA. Sabe-se que esse gás irá sofrer uma transformação, passando para um estado B, de tal 
modo que a pressão irá aumentar 50% em razão de uma compressão para um volume: 

B A

2
V = V

3
 

A situação descrita trata-se de uma transformação em que: 
 

Opções de respostas: 

 A energia interna diminui. 

 O processo é denominado adiabático. 

 A energia interna permanece constante. – RESPOSTA CORRETA 

 O gás recebe trabalho do meio externo e sua energia interna aumenta. 
 

23 Questão: 
 

Um raio de luz se propaga em um meio A com velocidade v. Ao passar para um meio B, sua direção de propagação sofre um 
desvio e sua velocidade passa a ser 15% menor. Se o índice de refração do meio B for 1,2, é possível concluir que o índice de 
refração do meio A é: 
 

Opções de respostas: 

 1,02– RESPOSTA CORRETA 

 1,18 

 1,38 

 1,41 
 

24 Questão: 
 

Um corpo está preso a uma mola e executa um movimento harmônico simples sobre um plano horizontal liso com período 
de 0,2 segundo. Levando em consideração que a massa desse corpo é de 500 gramas, qual é o valor da constante elástica da 
mola? 
(Considere: π = 3.) 
 

Opções de respostas: 

 150 N/m 

 250 N/m 

 350 N/m 

 450 N/m – RESPOSTA CORRETA 
 

25 Questão: 
 

O físico francês Louis de Broglie observou, em 1925, que as partículas possuíam comportamento ondulatório e atribuiu às 
partículas um comprimento de onda denominado “comprimento de onda de Broglie”. Considere uma partícula que se 
desloca com velocidade equivalente a 0,12% da velocidade da luz no vácuo e que possui massa 1,2 nanograma. Sabendo-se 
que a constante de Planck vale 6,62 x 10-34 e, ainda, desprezando-se os efeitos relativísticos nesse sistema, é possível concluir 
que o comprimento de onda dessa partícula está entre: 



 

 

Opções de respostas: 

 1,0 x 10-33 m e 1,0 x 10-30
 m 

 1,0 x 10-30 m e 1,5 x 10-30
 m 

 1,5 x 10-30 m e 2,0 x 10-30
 m – RESPOSTA CORRETA 

 2,0 x 10-30 m e 2,5 x 10-30
 m 

 

 

MATEMÁTICA 
 

26 Questão: 
 

Considere dois poliedros convexos – P1 e P2: 
● P1 possui o mesmo número de vértices e faces; a quantidade de arestas é 23 unidades maior do que o número de faces; e, 
● P2 também possui o mesmo número de faces e vértices, sendo que a soma de vértices e faces desse poliedro é igual à 

quantidade de arestas de P1. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que: 
 

Opções de respostas: 

 A quantidade de arestas dos dois poliedros é igual. 

 Os dois poliedros possuem o mesmo número de faces. 

 A diferença entre os números de arestas desses poliedros é maior que 5. 

 A diferença entre os números de arestas desses poliedros é menor que 5. – RESPOSTA CORRETA 
 

27 Questão: 
 

O exame de admissão para a Universidade X é composto por duas avaliações distintas e independentes: avaliação objetiva 
e avaliação discursiva; sendo considerado apto o candidato que obtiver aprovação em ambas as avaliações. Do total de 
candidatos inscritos, sabe-se que 70% foram aprovados na avaliação objetiva e 15% dos candidatos foram aprovados em 
ambas as avaliações. Nesse exame admissional havia 500 candidatos e a quantidade dos não aprovados em nenhuma das 
avaliações equivale a 1/7 do número de candidatos aprovados na avaliação objetiva. Pode-se concluir que o número de 
candidatos que foram aprovados apenas na avaliação discursiva é: 
 

Opções de respostas: 

 Igual ou maior que 75. 

 Igual ou menor que 30. – RESPOSTA CORRETA 
 Maior que 50 e menor que 75.  

 Maior que 30 e menor ou igual a 50. 
 

28 Questão: 
 

Em um hospital universitário há 11 estudantes habilitados para auxiliar em determinada cirurgia. Entretanto, para que a 
cirurgia ocorra de forma eficiente e segura, deverão ser designados apenas 4 destes estudantes. De acordo com essa situação, 
o número de equipes diferentes formadas por tais estudantes está compreendido entre: 
 

Opções de respostas: 

 1 e 100. 

 100 e 200. 

 200 e 300. 

 300 e 500. – RESPOSTA CORRETA 
 

29 Questão: 
 

Quatro amigos – Ana, Beto, Cláudia e Danilo – foram contratados para realizar um trabalho temporário em um município 
vizinho do qual eles moram. Para facilitar a execução do trabalho, eles decidiram alugar uma casa próxima ao local das 
atividades laborais. O valor do aluguel é R$ 940,00 e a divisão do valor foi proporcional ao valor recebido por cada amigo. 
Considerando que os valores recebidos por Ana, Beto, Cláudia e Danilo são proporcionais a 3, 4, 5 e 6, respectivamente, é 
correto afirmar que: 
 

Opções de respostas: 

 Ana e Danilo pagarão juntos metade do valor do aluguel. – RESPOSTA CORRETA 

 Cláudia e Ana pagarão juntos metade do valor do aluguel. 

 Beto e Cláudia pagarão juntos mais do que a metade do valor do aluguel. 

 Beto e Danilo pagarão juntos menos do que a metade do valor do aluguel. 



 

 

30 Questão: 
 

Cristiana irá viajar de avião e pretende levar o seu cachorro; consultou, então, a companhia aérea sobre as regras para levá-
lo consigo na cabine. A companhia informou que as dimensões permitidas para a bolsa de transporte devem ser de, no 
máximo: 45 cm de comprimento; 28 cm de largura; e, 25 cm de comprimento. Para saber se o seu cachorro seria capaz de 
viajar confortavelmente nas condições permitidas, Cristiana decidiu medir a diagonal da bolsa, conforme a imagem. 
 

 
 

De acordo com tais condições, conclui-se que o tamanho da diagonal medida por Cristiana é um valor: 
 

Opções de respostas: 
 Maior do que 60 cm. 
 Entre 55 cm e 58 cm. 
 Entre 58 cm e 60 cm. – RESPOSTA CORRETA 

 Menor do que 55 cm.  
 
 

ATUALIDADES 
 

31 Questão: 
 

“O WhatsApp, o Instagram e o Facebook, pertencentes ao império de Mark Zuckerberg, começaram a ter as operações 
normalizadas em todo o mundo por volta das 18h45min do horário de Brasília, após pane de seis horas que trouxe instabilidade 
às redes sociais. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar 
o serviço. Além do app, a versão web também sofreu problemas para conectar com o aparelho celular.”   

(Disponível em: https://exame.com/tecnologia/whatsapp-instagram-e-facebook-comecam-a-voltar-apos-horas-fora-do-ar/. Adaptado.) 
 

O período sem as redes sociais contribuiu para uma série de problemas de inúmeras ordens e nos fez pensar, dentre outros 
fatores, na dependência, seja econômica ou psicológica, dessas e de outras tecnologias. Sobre as tecnologias e sua influência 
em nossas vidas, assinale a afirmativa INCORRETA.  
 

Opções de respostas: 

 Os jovens, como já nasceram diante desse acesso tecnológico, não sofrem tanto quanto os adultos com os efeitos nocivos 
dessas mídias. – RESPOSTA CORRETA 

 A constante exposição da vida pessoal advinda do abuso tecnológico pode estar relacionada ao aumento considerável de 
ansiedade mundial. 

 Um dos mais graves problemas relativos a tais tecnologias, diz respeito a uma quantidade excessiva de horas semanais 
dedicadas às redes sociais. 

 As mídias sociais apresentam tanto efeitos positivos quanto negativos, sendo que, muitas vezes, os impactos nocivos 
resultam da má administração da vida on-line. 

 

32 Questão: 
 

“O Governo Federal reconheceu que o Brasil enfrenta, atualmente, uma crise hídrica, ou seja, está faltando água para o 
abastecimento da população, especificamente nas cidades onde se concentra o maior número de habitantes como São Paulo. 
A crise se agrava especialmente nesta época do ano, na qual faltam chuvas no país, o que corresponde ao período de estiagem. 
Para conter a crise hídrica no Brasil – considerada a mais alta dos últimos 91 anos – o Ministério de Minas e Energia (MME) 
tomou algumas medidas, como a diminuição do valor da conta para consumidores residenciais que reduzam o gasto entre 10% 
e 20%. Além disso, foi criada a bandeira da escassez hídrica: valor cobrado na bandeira vermelha (conta de luz mais cara) 
patamar dois.” 

(Disponível em: https://exame.com/brasil/crise-nao-inviabiliza-mas-limita-o-governo/. Adaptado.) 
 

Entre as várias consequências das crises hídricas, é possível evidenciar os “apagões” que, segundo especialistas, causam 
transtornos gigantescos. Sobre tais “apagões” e sua incidência no Brasil ao longo da história, é correto afirmar que: 
 

Opções de respostas: 

 Outrora, ocorreram na década de 1930, com a instalação de indústrias de base, que despendiam grande gasto de energia. 
 Mesmo tendo cerca de 90% da energia elétrica do Brasil derivada de hidrelétricas, essas situações não estão sob nosso 

controle. – RESPOSTA CORRETA 



 

 

 Com a instalação de demais recursos energéticos como as energias eólica e hidráulica, o risco dos apagões se concentrou 
no Nordeste do país, apenas.  

 No governo de FHC, houve a pior incidência de apagões da história. A solução foi a criação da Usina de Itaipu, reorganizando, 
assim, o fornecimento de energia no país. 

 

33 Questão: 
 

Gravações revelam como grupos neonazistas atraem adolescentes para movimento internacional 
 

Uma série de gravações escondidas revelou uma operação secreta de um grupo neonazista para tentar recrutar adolescentes 
nos Estados Unidos e na Europa. As gravações mostram integrantes do grupo neonazista The Base (A Base) entrevistando jovens 
candidatos e discutindo formas de radicalizar o pensamento deles. O FBI diz que o grupo tem como objetivo unificar os 
supremacistas brancos em todo mundo para incitar uma guerra racial. As gravações foram entregues ao Southern Poverty Law 
Center, uma organização que defende direitos civis nos Estados Unidos. Elas foram compartilhadas com o Programa Panorama, 
da BBC. 

(BBC News Brasil. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53137470.) 
 

Os movimentos de cunho neonazista são uma realidade mundial, inclusive, no Brasil. Neonazismo é a ideologia que faz o 
resgate de elementos do nazismo escorando-se nos ideais nazistas, dando-lhes uma nova aparência em certos casos. No 
entanto, algumas distinções entre Nazismo e Neonazismo são patentes. Dentre elas, é possível destacar: 
 

Opções de respostas: 

 A concepção nazista de que seus componentes e adeptos deveriam ser, em sua maioria jovens, não ocorre no que tange à 
ideologia neonazista. 

 No nazismo, o antissemitismo e o “espaço vital”, apregoados como aspectos característicos, não são predominantes nas 
perspectivas neonazistas. – RESPOSTA CORRETA 

 A eugenia exacerbada, aspecto determinante nos parâmetros neonazistas atuais, não era considerada importante para os 
nazistas contemporâneos de Adolf Hitler. 

 A maior diferença entre ambas as ideologias – nazismo e neonazismo – está na atuação: a primeira utilizava torturas físicas; 
enquanto a outra atuava somente no campo ideológico. 

 

34 Questão: 
 

Após STF liberar ação, projeto de demarcação de terras é debatido por ruralistas 
 

Julgamento sobre o ‘marco temporal’ pode ser retomado após Alexandre de Moraes ter liberado para julgamento o processo. 
 

A bancada ruralista se reúne nesta terça-feira (19) para, entre outros assuntos, discutir o projeto de lei que trata da demarcação 
de terras indígenas. A proposta, que formaliza a tese do chamado “marco temporal”, foi aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em junho deste ano e aguarda a inclusão no plenário da Casa. A discussão se dá após o 
ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter liberado para julgamento o processo que trata do 
chamado “marco temporal”. A tese estabelece que os indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que ocupavam 
antes da data da promulgação da Constituição de 1988. 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/apos-stf-liberar-acao-projeto-de-demarcacao-de-terras-e-debatido-por-ruralistas/.  
Acesso em: 21/10/2021. Adaptado.) 

 

Geralmente, questões relacionadas aos indígenas do país são polêmicas e complexas e têm, ao longo do tempo, suscitado 
inúmeros debates e posicionamentos. Sobre a demarcação de terras no país, é correto afirmar que: 
 

Opções de respostas: 

 Essa discussão é tão antiga quanto a própria ocupação das terras nativas, tendo sido palco de leis desde a chegada dos 
colonizadores. 

 Há controvérsias entre os próprios indígenas, pois alguns defendem o isolamento e outros a inserção à sociedade e à 
economia capitalista. – RESPOSTA CORRETA 

 A partir dos governos, após a Constituição Cidadã, reverberou-se a necessidade da criação de leis relativas à posse ou não 
das terras indígenas. 

 Na Ditadura Militar (1964-1985), houve um verdadeiro retrocesso e todas as leis relativas às terras indígenas foram 
revogadas e/ou suspensas temporariamente. 

 

 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53137470


 

 

35 Questão: 
 

“A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) inicia o segundo período letivo de 2021. A instituição espera receber 2.859 
novos alunos em 65 cursos. A partir de agora, entra em vigor o regime de ensino híbrido emergencial, em substituição ao ensino 
remoto emergencial, que estava em prática desde meados de 2020, devido à pandemia. O novo modelo mescla atividades 
remotas e presenciais – a proporção depende das especificidades de cada curso e deve respeitar os protocolos de distancia-
mento definidos pela UFMG. Atualmente, Belo Horizonte está na fase 2 do plano de retorno, que permite a ocupação de até 
40% dos espaços.”  

(UFMG inicia segundo período letivo de 2021 com implantação de ensino híbrido emergencial | Minas Gerais | G1. Disponível em: globo.com.) 
 

O ensino híbrido, também conhecido como semipresencial, é um formato ainda novo e, desse modo, traz dúvidas para muitos 
de seus atores, sejam eles alunos, professores, ou especialistas da educação. Sobre o ensino híbrido, é correto afirmar que:  
 

Opções de respostas: 

 Consolida de vez o fim da discrepância entre o ensino particular e o público, deixando patente a situação de equidade entre 
os tipos específicos de educação. 

 Resolve com maestria as demandas escolares e impede o acirramento da desigualdade ao acesso à educação, realidade 
anteriormente evidenciada no país. 

 Une o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) a outros processos educacionais tradicionais, no sentido de 
minimizar os efeitos nocivos da pandemia. – RESPOSTA CORRETA 

 Possibilita a democratização dos meios de comunicação e de uma educação autônoma, subvencionada e respaldada 
inteiramente pelos meios governamentais. 

 


