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Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
O último período do texto deixa claro que os acadêmicos suecos previam a polêmica em torno 
da premiação de Bob Dylan e, por isso, já anteciparam o debate ao propor o questionamento 
retórico. Dessa forma, consegue instigar a crítica, a oposição e, consequentemente, o debate e 
a reflexão.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
Em [C], ao usar a palavra “adolescentes” no seu singular “adolescente” e o artigo definido “o” 
antecedendo-a, mantém-se a noção de que se fala do grupo dos adolescentes no geral. Como 
o termo está no singular, o verbo “querer” também se mantém no singular, estabelecendo a 
concordância.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
A palavra “gregários” tem significado de “sociais”.  
“Descolados” significa “badalados”. 
“Disseminado” significa “difundido”. 
“Ostensivo” significa “imponente”. 
“Homogeneidade” significa “uniformidade”.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
O autor adverte sobre determinadas propostas de formas solidárias de economia que ocultam, 
intencionalmente, estratégias de exploração laboral, como oferta de moradia em troca de 
prestação de serviços ou de trabalho não remunerado em empresas famosas que participam, 
por interesse próprio, em ações humanitárias. Assim, é correta a opção [D].   
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
Os discursos de economia colaborativa proferidos por mulheres pertencentes às tipologias 
descoladas e bacanas não têm como objetivo lutar contra o trabalho escravo, ao contrário, 
trata-se de estratégia para camuflar prestação de serviços sem salário ou qualquer obrigação 
trabalhista. Assim, a opção [C] é incorreta.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
A opção [D] é correta, pois, segundo Pondé, algumas empresas descoladas e bacanas 
garantem o direito à licença-paternidade, ampliando o prazo de 20 dias determinado por lei 
para até 40 dias.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
Apenas em [C], os termos “proposta” e “projeto” são usados na sua verdadeira acepção. Nas 
demais, as palavras aspeadas são usadas para ironizar, ou seja, para expressar o contrário do 
que o autor efetivamente pensa.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
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É correta a opção [C], pois o Parnasianismo surgido no Brasil na década de 80 do século XIX, 
impôs novos parâmetros e valores artísticos, propondo a restauração da poesia clássica, 
desprezada pelos românticos.   
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
Em I, as referências a “nacionalismo” e “mito da terra-mãe, orgulhosa do passado e dos filhos” 
remetem à 1ª Geração do Romantismo, cujos autores destacavam a grandiosidade da pátria 
através de descrições idealizadas da natureza exuberante e da cultura indígena, como 
Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e Sousândrade. Na proposição II, a menção dos 
“homens de 22” que rejeitam essa visão idealizadora é facilmente associada ao espírito 
nacionalista do Modernismo em que autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, 
Manuel Bandeira, inspirados pelo desejo de libertação da tradição europeia, defendem 
concepções estéticas ousadas e renovadoras. Assim, é correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
Os dois últimos períodos do trecho do enunciado que fazem referência à “prática sistemática 
do neologismo” e ao uso de todos “os recursos da fonética” conduzem necessariamente à obra 
de Guimarães Rosa, mencionado em [A]. O autor adotou uma atitude experimentalista em 
relação à língua, manipulando estruturas das palavras conhecidas para dar origem a novas 
palavras com novos referentes, e recorrendo a figuras de construção e a procedimentos 
fonéticos, com o objetivo de reforçar, poeticamente, a fala do sertanejo.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
Calculando: 
 

Gasolina 3240 km dia
20 litros dia R$ 3,50 m R$ 70 dia

12 km L
→ =  =  

GNV 3 3

3

240 km dia
16 m dia R$ 2,00 m R$ 32 dia

15 km m
→ =  =  

Economia por dia 70 32 38 reais→ − =  

 

3.819
100,5 101dias

38
= →    

 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
[A] Verdadeira, pode se ir de A até B passando por D. 
[B] Falsa, pois A não possui conexão até B. 
[C] Falsa, pois a43 = 0. 
[D] Falsa, existe apenas um caminho passando por D. 
[E] Falsa, existe apenas um caminho (ADBC).   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 

Dado que os termos da sequência A satisfazem a regra n

n 1

a
k,

a −

=  segue que A é uma 

progressão geométrica.   
Sabendo que o vídeo foi visto por aproximadamente 100 milhões de espectadores, segue que 

8
6S 10 .=  Logo, como 5

1a 10 ,=  vem     
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5 6
8 5 4 3 210 (k 1)

10 k k k k k 1 1000.
k 1

 −
=  + + + + + =

−
 

 

Desse modo, se k ]2, 3[,  então 5 4 3 2k k k k k 1 1000+ + + + +   para k 3.=  Contudo, 

 
5 4 3 23 3 3 3 3 1 364 1000+ + + + + =   

 

e, portanto, k ]2, 3[.       

 

Analogamente, se k ]3, 4[,  então 5 4 3 2k k k k k 1 1000+ + + + +   para k 4.=  De fato, 

 
5 4 3 24 4 4 4 4 1 1365 1000.+ + + + + =   

 
Por conseguinte, k ]3, 4[.   

 
Reescrevendo os termos de A em função de 1a  e k, obtemos  

 
2 3 4 5

1 1 1 1 1 1A (a , a k, a k , a k , a k , a k ).=       

 
Daí,  
 

2 3 4 5 8
6 1S a (1 k k k k k ) 10 .=  + + + + + =    

 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
Representando a tabela através de conjuntos onde x é número de pessoas que não acham 
agradável nenhuma das três novelas, temos: 
 

 

  x + 100 + 250 + 300 + 200 + 800 + 600 + 300 = 3000 
  Portanto, x = 450   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 

maior menorV V V= −   
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V = 
2 26.12 3.10 6.4 . 3.10

1920 3
4 4

− =    

 
Resposta da questão 16: 
 [D] 
 

retângulo triângulo setorA A  A  A= + +   

2 o
2

o

7.7 .4 .45
A 7.4 58,78m

2 360

π
= + +  

   

 
Resposta da questão 17: 
 [D] 
 

( )

( )

3 2 3 2 2 3

22

33

x 6x mx n x 3bx 3b x b

3b 6 b 2

m 3.b 3. 2 12

n b 2 8

− + +  + + +

= −  = −

= = − =

= = − = −

   

 
Resposta da questão 18: 
 [D] 
 
Valor de cada caixa = 600 : 150 = 4,00 
Lucro mínimo por caixa = 150 : 150 = 1,00 
Lucro máximo por caixa = 300 : 150 = 2,00 

Logo, 4 1 V 4 2 5 V 6+   +       

 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 

 
 

o

Considere  a medida do ângulo procurado e calculando x,  temos :

ponteiro das horas               ponteiro dos minutos

          30                                         60 min

           x             

α

o

o o o

                               40 min

Por tan to,  x  20

Logo,    90 20 110α

=

= + =

   

 
Resposta da questão 20: 
 [E] 
 
Resolvendo o determinante, temos: 
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( )
7

3x 4x 1 2x x 6 0 4x 7 0 x .
4

− + − − − − + =  − =  =    

 
Resposta da questão 21: 
 [B] 
 
Dados: Q ac = - 63 J;  Wac = - 35 J; Wabc = - 48 J. 
 
I. Correta. 
As variações de energia interna pelos caminhos ac abc são iguais pois são os mesmos 
estados inicial e final. 
Usando a 1ª lei da termodinâmica: 

ac abc ac ac abc abc abc

abc

U U     Q W Q W     63 35 Q 48  

Q 76 J.

 =   − = −  − + = + 

= −
 

 
II. Incorreta. 
Nas transformações bc e da o trabalho é nulo, pois elas são isométricas. As transformações ab 

e cd são isobáricas com as variações de volume iguais em módulo (Vcd.=- Vab).  

Para as pressões temos 
b

c

p
p .

2
=  

Como o trabalho numa transformação isobárica é dado pelo produto da pressão pela variação 
de volume, vem: 

abc b abW p V=   e 
cda c cdW p V=   

Dividindo membro a membro: 

( )

abc b ab b ab
cda

bcda c cd cda
ab

W p V p V48
        W 24 J.

pW p V W
V

2

 −
=  =  =


−

 

 
III. Incorreta. 
As variações de energia interna pelos caminhos cda  e adc são iguais em módulo, porém de 

sinais opostos (Uadc = – Ucda). 
Aplicando novamente a 1ª lei da termodinâmica: 

( ) ( )

( )

ac cd da da cd da ac ac da da

da da

U U U     - U U U   Q W 15 Q +W   

63 35 15 Q +0    Q 13 J.  

 =  +    =  +   − − = + 

− − + = +  =
 

 
IV. Correta. 

 
( ) ( )

( )

ac cd da da cd da ac ac da da

da da

U U U     - U U U   Q W 5 Q +W   

63 35 5 Q +0    Q 23 J.  

 =  +    =  +   − − = + 

− − + = +  =
   

 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
Dados: v = 200 km/s = 2 × 105 m/s; r = 26 × 103 anos-luz, 1 ano-luz = 9,46 × 1015 m; m = 2 × 1030 
kg; G = 7 × 10–11 kg–1.m3.s–2. 
 
Com esses dados, apenas as afirmações II, III e IV podem ser testadas. 
II. Correta. 
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A força gravitacional sobre o sistema solar aplicada pela Via Láctea age como resultante 
centrípeta. 

( )
2

5 3 152 2

grav cent 2 11

41

2 10 26 10 9,46 10GMm mv v r
F F         M  

r Gr 7 10

M 1,4 10 kg.

 

−

   
=  =  = = 



=   

Para encontrar a quantidade (N) de estrelas com massa igual à do Sol, basta dividir pela 
massa solar. 

41
10 11

30

1,4 10
N 7 10     N 10 .

2 10


= =   =


 

 
III. Correta. 
De acordo com o item anterior, M = 1,4 × 1041 kg. (correta, por aproximação.)   
 
Resposta da questão 23: 
 [E] 
 
I. Incorreta. O consumo de energia está relacionado à potência ( E  P t). =   A relação entre 

as potências é: led

flu

P 8
0,89 89%.

P 9
=  =  A troca ocasionará uma economia de 11%. 

II. Correta. Sendo e a eficácia luminosa, temos: led
450

e 56,25 lm / W.
8

= =  

III. Correta. 
flu

flu

led
led

9 9
i

iP 9 220 18110 110P U i    i     2,25.
88U i 110 8 8

i
220220


=

=  =  = =  = =
 =


 

 IV. Correta. ( )E P t 8 25.000 200.000 W h 200 kW h.Δ Δ= = =  =     

 
Resposta da questão 24: 
 [B] 
 
Usando a equação de Gauss para a lente: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1
di 4 cm

f di do 2 di 4 di 2 4
= +  = +  = −  =   

 
Assim, a imagem da lente estará a 6 cm  do vértice do espelho, e aplicando a equação de 

Gauss novamente, agora pra o espelho, temos: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1
di 1,5 cm

f di do 2 di 6 di 2 6
= +  = +  = − −  = −

−
   

 
Resposta da questão 25: 
 [C] 
 
[I] Verdadeira. As ondas gravitacionais se propagam com a velocidade da luz. 
[II] Falsa. Nenhuma velocidade do universo supera a velocidade da luz no vácuo. 
[III] Verdadeira. Tal detecção confirmou o que já estava previsto na Teoria da Relatividade 

Geral de Einstein. 
[IV] Falsa. A teoria correta foi enunciada na resposta do item acima.   
 
Resposta da questão 26: 
 [A] 
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A velocidade de uma onda expressa em função da frequência e de seu comprimento de onda 
é: 

v fλ=   

 
E sabendo que a velocidade de propagação de ambas são iguais: 

1 2 1 1 2 2v v f fλ λ=   =   

 

Para o tubo 1: 
1

1L 2L
2

λ
λ=  =  

 

Para o tubo 2: 
2

2L 4L
4

λ
λ=  =  

 
Com isso, a razão das frequências será: 

1
1 1 2 2 1 2

2

f
f f 2L f 4L f 2

f
λ λ =    =   =    

 
Resposta da questão 27: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Química] 
[V] O alumínio, o vidro, o papel e o plástico são os materiais mais aproveitados no processo de 

reciclagem por terem suas características preservadas. 
[F] Para reciclar o vidro é preciso separá-los pela cor, para manter a transparência 

característica. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
[V] A reintrodução da matéria prima no processo sob forma do produto reciclado reduz a 

utilização da matéria prima virgem e do consumo de energia. 
[F] A produção industrial tem um ritmo crescente e sua demanda por matéria prima está acima 

da quantidade disponibilizada pela reciclagem. 
[V] A reciclagem reduz a quantidade de resíduos ao reintroduzir o produto sob forma de 
matéria prima no processo de industrialização.    
 
Resposta da questão 28: 
 [B] 
 
O clima é o fator físico que mais determina a distribuição dos biomas, incluindo as formações 
vegetais. Quando maior a temperatura e a disponibilidade de água no ambiente, maior a 
biodiversidade, a exemplo das florestas ombrófilas perenefolias que se desenvolvem em climas 
tropicais úmidos e equatoriais como a Mata Atlântica e a Amazônia.   
 
Resposta da questão 29: 
 [E] 
 
Os itens incorretos são: [III] (no Norte e Nordeste, o horário de verão não é adotado em 
decorrência da duração do período claro nas baixas latitudes) e [IV] (a latitude refere-se a 
distância em graus em relação ao Equador, utiliza os paralelos, é para o norte ou sul, sendo de 
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0  até 90 ;  a longitude é a distância em graus em relação ao Meridiano de Greenwich, utiliza os 

meridianos, é para leste ou oeste, sendo de 0  até 180 ).    

 
Resposta da questão 30: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está incorreta porque a Revolução Verde resultou em aumento da 
produtividade e da produção agrícola, além de ampliar a concentração fundiária nos países que 
adotaram seus mecanismos.    
 
Resposta da questão 31: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque a revolução tecnocientífica embute a tecnologia no 
cotidiano, demandando maior consumo de energia no funcionamento dos setores produtivos e 
da sociedade. As alternativas incorretas são: [A], porque a questão ambiental não é o critério 
de classificação de todos os tipos de fontes energéticas; [C], porque a produção hidrelétrica 
resulta em impactos ambientais no território onde é instalada; [D], porque a energia nuclear é 
contestada pela ONU em razão do risco de acidentes, vazamentos e do lixo nuclear; [E], 
porque os combustíveis citados alteram a função da produção agrícola.   
 
Resposta da questão 32: 
 [A] 
 
[F] Os fundadores da UE foram Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, França e Alemanha. A 

Inglaterra ingressou na década de 1970. 
[V] A saída do Reino Unido da EU segue procedimentos estabelecidos por acordos e legislação 

da UE. 
[F] O Reino Unido não integra a Zona do Euro. 
[F] A coesão do Reino Unido está em xeque com iniciativas de separatismo, a exemplo do 

referendo realizado pela Escócia em 2014 e um novo referendo já aprovado em 2017. 
[V] O Espaço Schengen é um tratado de livre circulação de pessoas em 26 países europeus, 
dos quais o Reino Unido não faz parte.   
 
Resposta da questão 33: 
 [D] 
 
[A] Incorreta. As aminas apresentam caráter básico.  
 
[B] Incorreta. A Cadaverina e a Putrescina contêm o grupo funcional amina.  
 
[C] Incorreta. Possuem cadeia carbônica homogênea. 

 

 
 
[D] Correta. A Cadaverina e a Putrecina são aminas primárias, ou seja, apresentam carbono 

primário ligado ao átomo de nitrogênio (ou um apenas um átomo de carbono ligado ao 
nitrogênio). 

   
[E] Incorreta. A Cadaverina e a Putrecina são classificadas como polares (vide a presença de 
dois grupos 2NH−  em cada uma delas).   

 
Resposta da questão 34: 
 [E] 
 
Comentários sobre as afirmativas: 
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[A] Falsa. Como o sódio é um cátion, deve apresentar excesso de prótons. 
[B] Falsa. Os íons potássio também são cátions, ou seja, apresentam desequilíbrio 

eletrostático.  

[C] Falsa. A configuração dos íons cloreto ( C -1) é: 1s2 2s2 2p2 3s2 3p2 ou então, do ponto de 

vista de camadas teremos: K =2, L = 8, M = 8. 
Lembrar que o íon cloreto apresenta 18 elétrons. 

[D] Falsa. Os íons se encontram em desequilíbrio eletrostático. 
[E] Verdadeira.  

Massa total de cátions (sódio e potássio): 225mg + 60mg = 285mg 
Massa total de ânions (cloreto e carbonato): 210mg   
 
Resposta da questão 35: 
 [C] 
 
[A] Incorreta. Será -2, pois: 

2 2

3Cu  (HAsO )
+ −

 

[B] Incorreta. Trata-se de uma substância orgânica ternária. 
[C] Correta. Como a geometria do trimetil arsênio é piramidal, trata-se de um composto polar, 

porém a diferença de eletronegatividade entre seus átomos é muito baixa, conferindo a esse 
composto uma interação bastante fraca, garantindo sua alta volatilidade. 

[D] Incorreta. O óxido de arsênico reage com água, formando um ácido. 
[E] Incorreta.  

2 2 6 2 6 10 2 3
33

   camada
de valência

As 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p    

 
Resposta da questão 36: 
 [D] 
 
[I] Correta.  

2 2
3

3 3
2 2

[NH ] (0,67)
Kc 0,08

[H ] [N ] (1,51) (1,72)
= = 


 

[II] Correta. Um aumento na pressão faz com que o volume diminua, ficando as moléculas de 
gases mais próximas. 

[III] Correta. O aumento na pressão desloca para o lado de menor volume molar, ou seja, para 
os produtos. 

[IV] Incorreta. Nessa temperatura e pressão a constante de equilíbrio (Kc),  é de 85,00 10 ,  

nesse valor, irá favorecer a formação da amônia. 

   
 
Resposta da questão 37: 
 [A] 
 
Análise das afirmativas: 
 
[I] Correta. A hidrólise de uma molécula de aspirina produz 2 moléculas de ácidos carboxílicos. 
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[II] Correta. O odor de vinagre no frasco é devido à formação do ácido acético. 

 

 
 

[III] Incorreta. O grupo OH−  está na posição "orto" na molécula do ácido salicílico. 

 

 
 
[IV] Incorreta. Os ácidos acético e salicílico não são isômeros, pois possuem fórmulas 

moleculares diferentes. 
 

   
 
Resposta da questão 38: 
 [D] 
 
[I] Incorreta. Os néfrons é que realizam a filtração do sangue, removendo ureia, sais, ácido 

úrico e outras substâncias indesejáveis ou que estejam em excesso no organismo. 
[II] Incorreta. Ao passar pelos capilares do glomérulo renal, o sangue encontra-se sob alta 

pressão, o que força a saída de líquido para a cápsula renal. Esse fluido, denominado 
filtrado glomerular ou urina inicial, contém diversos tipos de molécula: ureia, glicose, 
aminoácidos, sais etc. 

[III] Correta.  
[IV] Correta.  
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[V] Incorreta. Quando ingerimos muita água, a pressão osmótica do sangue cai. A produção do 
hormônio antidiurético (ADH) fica inibida e a permeabilidade do túbulo contorcido distal e a 
reabsorção de água diminuem.   
 
Resposta da questão 39: 
 [D]  
 
No DNA, são bases púricas: adenina e guanina, e bases pirimídicas: citosina e guanina.  
Se na fita em questão ocorrem 90 adeninas, então haverá 110 guaninas (total de 200 púricas) 
nesta mesma fita há 130 citosinas e 70 timinas (total de 200 pirimídicas). A partir dessas 
informações, encontraremos na fita complementar 70 adeninas e 110 citosinas.   
 
Resposta da questão 40: 
 [D]  
 
A teníase é causada pela tênia (popularmente conhecida como “solitária”). Oncosfera é o 
embrião que se encontra dentro do ovo da tênia. A ingestão de carne mal passada ou mal 
cozida do hospedeiro intermediário (porco) contaminada com a larva – cisticerco – faz com que 
esta se desenvolva no intestino do hospedeiro definitivo (ser humano) em um adulto que se 
reproduz sexuadamente, formando proglótides (ou proglotes) grávidas repletas de ovos que 
serão eliminados junto com as fezes.   
 
Resposta da questão 41: 
 [A]  
 
De acordo com o gráfico, o aumento da PO2 aumenta a saturação da hemoglobina, e a 
dissociação do oxigênio da hemoglobina é maior quando passa de 60 para 40 mmHg.   
 
Resposta da questão 42: 
 [A] 
 
O item [I] está incorreto. As pirâmides de teias alimentares é a representação gráfica das 
relações tróficas em uma cadeia alimentar. Indicando os níveis tróficos que cada componente 
pertence, tais como, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, etc.   
 
Resposta da questão 43: 
 [C] 
 
O item [IV] está incorreto, pois na Floresta Atlântica encontramos uma vegetação exuberante 
(árvores altas). A vegetação é do tipo higrófita, ou seja, são capazes de viver em ambiente com 
muita água.   
 
Resposta da questão 44: 
 [E] 
 
Somente a proposição [E] está correta. As Guerras Médicas, 500-475 a.C, foram um conflito 
travado entre o Império Persa e os Gregos. As colônias gregas na Ásia Menor entraram em 
conflito com o expansionismo dos Persas na região da Jônia. Atenas organizou a Liga de 
Delos, uma união entre diversas cidades estados visando agregar forças contra os Persas. 
Tucídides, general e historiador grego, em sua obra “Guerra do Peloponeso”, narrou o conflito 
entre a Liga de Delos liderada por Atenas contra a Liga do Peloponeso liderada por Esparta. 
Neste livro, Tucídides apontou para a importância das pestes que assolaram a cidade de 
Atenas contribuindo para a dissolução de acordos sociais. Plutarco em sua obra “Vidas 
Paralelas” comentou sobre a importância de Alexandre Magno na construção de um grande 
império provocando uma fusão entre a cultura grega com a cultura oriental Persa incentivando 
as artes e as ciências.   
 
Resposta da questão 45: 

 [E] 
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A questão remete às fases do capitalismo. O Capitalismo Comercial-Mercantil surgiu no século 
XV no contexto da Expansão Marítimo Comercial e da subsequente colonização da América. A 
Europa era caracterizada pelo Absolutismo no âmbito político e Mercantilismo no campo 
econômico. O Capitalismo Industrial-Liberal surgiu no final do século XVIII quando eclodiu a 
Primeira Revolução Industrial caracterizada pelo ferro, carvão, vapor e o setor têxtil. O 
Capitalismo Monopolista e Financeiro surgiu a partir da segunda metade do século XIX 
vinculado ao Imperialismo e ao Neocolonialismo. Rompeu com a ideia de concorrência 
surgindo os monopólios e a força do capital financeiro, dos banqueiros. O capitalismo 
Informacional é uma expressão criada pelo pensador espanhol Manuel Castell no seu livro A 
sociedade de rede. O conceito faz referência à evolução dos instrumentos técnicos do sistema 
capitalista, sobretudo vinculado às transformações tecnológicas da Terceira Revolução 
Industrial. A característica do sistema informacional é a importância do conhecimento e sua 
maior facilidade de locomoção.  
 

   
 
Resposta da questão 46: 
 [A] 
 
Desde a Revolução Industrial a pesquisa tem sido uma grande aliada da indústria (trabalho e 
produção). Esta parceria entre pesquisa e indústria gerou uma série de transformações na 
Europa ao longo do século XIX em um contexto Positivista. Desta forma, o engenheiro Francês 
Carnot, em 1824, idealizou uma máquina térmica que proporcionaria um rendimento máximo. 
O ciclo de Carnot consiste de duas transformações adiabáticas alternadas com duas 
transformações isotérmicas, sendo que todas elas seriam reversíveis. A utilidade da máquina 
de Carnot é descobrir se uma máquina térmica tem bom rendimento, para assim ver se o custo 
é viável para a indústria. Somente a alternativa [A] retrata corretamente o ciclo de Carnot.   
 
Resposta da questão 47: 
 [C] 
 
Somente a proposição [C] está correta. A questão remete a história do Paraná associando a 
questão indígena com a atuação dos Bandeirantes Paulistas. Diversas Reduções Jesuíticas 
foram fundadas nas margens dos rios localizados no Paraná para aldear os nativos. Os 
bandeirantes paulistas destruíram essas reduções jesuíticas gerando uma expansão 
portuguesa em terras espanholas. Em 1750, foi assinado o Tratado de Madri anulando o 
Tratado de Tordesilhas dando ao Brasil praticamente o tamanho atual exceto a região do Acre. 
O Caminho de Peabiru era uma trilha indígena que existia antes da chegada dos europeus, 
ligava os oceanos Atlântico ao Pacífico passando por países como Bolívia, Paraguai, Peru e 
Brasil.   
 
Resposta da questão 48: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. A ditadura militar implantada no Brasil entre 1964-1985 
censurou as artes, a cultura e qualquer tipo de crítica ao regime dos generais. A Jovem Guarda 
não se envolveu com política, portanto não sofreu forte impacto de censura (“quero que você 
me aqueça neste inverno e que tudo mais vai para o inferno”). A Tropicália surgiu no ano de 
1967 liderada por artistas baianos, acreditava que a influência externa não prejudicava nossa 
música, mas acrescentava. Este movimento estético abordou as contradições do capitalismo e 
o contraste entre o arcaico e o moderno, o rural e o urbano. O Tropicalismo inovou mesclando 
aspectos tradicionais da cultura nacional com as inovações da Pop Art e, desta forma, fazia 
crítica aos costumes e disseminava ideais libertários vinculados à contracultura.   
 
Resposta da questão 49: 
 [C]  
 
A Oktoberfest é uma manifestação cultural alemã, constituída por uma festa praticada no mês 
de outubro. Ela ocorre em Blumenau (a mais citada pela mídia) e em outros municípios 
catarinenses de colonização germânica. Também ocorre a Oktoberfest em outros estados 
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brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul. Na própria Alemanha, Munique é a cidade que se 
orgulha de fazer a maior Oktoberfest do país.  
A festa contribui para atração de turistas ao Estado e em especial para Blumenau. Também se 
caracteriza como uma das formas de constituição de uma identidade germânica para a cidade 
que, ao mesmo tempo em que valoriza um traço cultural que foi reprimido entre as décadas de 
1930 e 1940 no Brasil, também oculta outros grupos que colaboraram no povoamento e 
construção da cidade que é hoje Blumenau.   
 
Resposta da questão 50: 
 [E] 
 
Na década de 1990, no Brasil, a implantação do Real promoveu a instabilidade da economia 
brasileira e a volta do crescimento econômico a partir da queda de inflação. O crescimento da 
economia proporcionou o aumento de renda da população e, consequentemente, o aumento 
do consumo. Mas a década de 1990, em especial no governo de FHC, foi marcada por várias 
privatizações contestadas pela oposição política e por movimentos de reivindicação social, com 
o movimento dos sem-terra. 
No panorama mundial, a década foi marcada pelo fortalecimento dos blocos econômicos 
criados para facilitar a integração econômica entre os países, como o Mercosul e a União 
Europeia.   
 
Resposta da questão 51: 
 [A] 
 
Ainda que não somente os agentes do Estado pratiquem violência, para Weber, somente eles 
é que devem deter o monopólio da violência legítima. Ou seja, somente a violência em nome 
do Estado seria considerada legítima pelos cidadãos.   
 
Resposta da questão 52: 
 [E] 
 
A alternativa [E] corresponde a uma definição abrangente de ideologia, para além da 
abordagem marxista, que é a mais tradicional nas ciências sociais. Vale ressaltar que a 
alternativa [C], eventualmente, poderia ser considerada correta, mas a alternativa [E] está mais 
de acordo com o enunciado da questão.   
 
Resposta da questão 53: 
 [A] 
 
O indivíduo etnocêntrico considera que seus hábitos e valores são superiores aos demais. 
Essa visão está expressa de forma correta somente na alternativa [A].   
 
Resposta da questão 54: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. Weber, em seu livro A ética protestante e o espírito do 
capitalismo faz exatamente uma análise de como a religião protestante influenciou a ascensão 
do capitalismo na Europa. Para Marx, a religião é responsável pela alienação do povo. Por fim, 
para Durkheim, as religiões possuem a característica de reforçar os laços sociais e contribuir 
para a solidariedade dos seus membros.   
 
Resposta da questão 55: 
 [A] 
 
A divisão do trabalho é importante por favorecer a coesão social e a solidariedade. Em 
sociedades tradicionais, a solidariedade é do tipo mecânico, enquanto que em sociedades 
modernas o que existe é a solidariedade de tipo orgânico. Vale ressaltar que as alternativas [D] 
e [E] explicam, de forma incorreta, a função do crime e o conceito de consciência coletiva.   
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Resposta da questão 56: 
 [D] 
 
Segundo o texto, Hegel, assim como Tales, concorda com o pensamento de que “tudo é um”, 
ou seja, de que existe uma unidade geradora dos seres. Para Tales, no entanto, esse princípio 
gerador seria a água, enquanto para Hegel esse princípio deve ser essencialmente diferente 
dos seres que ele gera, de modo que não seria um ser entre outros, como apontado pela 
alternativa [D].   
 
Resposta da questão 57: 
 [D] 
 
O estado de natureza é "natural" em apenas um sentido específico. Hobbes considera 
autoridade política artificial, e considera em contrapartida o estado anterior à instituição de um 
governo civil natural. Então, nessa sua condição "natural" o ser humano carece da autoridade 
artificial do governo civil, e sua única autoridade é a natural, ou seja, é aquela da mãe sobre o 
filho – dado que a mãe tem posse da vida do filho; entre adultos inevitavelmente o caso difere e 
surge a necessidade do artifício. 
Naturalmente, todo homem adulto tem direito igual a todas as coisas, porém, factualmente, 
cada homem difere um do outro em força e, talvez, até em inteligência. Esse desnível facilita a 
vida de alguns e dificulta a vida de outros. Todavia, tal desnível leva cada homem ao 
reconhecimento do seu poder de ameaçar a vida de qualquer outro, de modo que 
invariavelmente o estado de natureza se transforma em uma disputa de todos contra todos por 
tudo que é direito de todos. O estado de natureza é forçosamente uma guerra de todos contra 
todos. 
Sendo assim, o pacto social é uma instituição precária, pois ele não é suficiente para garantir a 
paz e a prosperidade. Os homens presunçosos sempre acreditariam saber mais do que outros 
e, se livres para tanto, sempre se mobilizariam para desencadear guerras e tomar o poder. A 
fim de evitar tais catástrofes, o pacto social deve instituir a submissão da vontade de todos os 
indivíduos à vontade de um único déspota. Hobbes não considera que o contrato social seja 
contrário ao poder absoluto, e sim justamente o contrário; se desejamos paz e prosperidade, 
então devemos no momento do pacto submeter nossa vontade a vontade do déspota – o autor 
do Leviatã não nega a legitimidade de outros regimes, porém qualquer regime que divida o 
poder e faça possível uma competição que poderia comprometer a paz é tido como ilegítimo. A 
principal atribuição do déspota é a promoção e segurança da paz, para tanto ele deve abolir 
qualquer possibilidade de disputa e instituir uma ordem de acordo com a qual o cidadão deverá 
sempre estar conforme – e isto tanto em matéria política, quanto religiosa.   
 
Resposta da questão 58: 
 [C] 
 
Devemos entender inicialmente que a reflexão kantiana a respeito da liberdade está 
organizada em torno da noção de autonomia. Isso significa que o homem livre será, para Kant, 
o homem capaz de guiar moralmente sua vida servindo-se do seu próprio intelecto, das suas 
próprias faculdades, dos seus próprios esforços. Ou seja, livre será o homem capaz de viver 
sem a tutela do outro, de usar publicamente sua razão, e de se responsabilizar por suas 
palavras sem propaga-las através do uso da autoridade de outrem. 
Se livre é o homem que vive uma vida regrada pelas suas próprias faculdades, isso significa 
que livre será o homem capaz de definir para si mesmo uma Moral universalizável. Quer dizer, 
a vontade do homem livre precisa ser a boa vontade. Em terminologia kantiana, a boa vontade 
é aquela vontade cujas decisões são totalmente determinadas por demandas morais ou, como 
ele normalmente se refere a isso, pela Lei Moral. Os seres humanos veem essa Lei como 
restrição dos seus desejos, por conseguinte uma vontade decidida por seguir a Lei Moral só 
pode ser motivada pela ideia de Dever. E Kant distingue dois tipos de lei produzidos pela 
razão. Dado certo fim que nós gostaríamos de alcançar a razão pode proporcionar um 
imperativo hipotético – uma regra contingente para a ação alcançar este fim. Um imperativo 
hipotético diz, por exemplo: se alguém deseja comprar um carro novo, então se deve 
previamente considerar quais tipos de carros estão disponíveis para compra. Mas Kant objeta 
que a concepção de uma Lei Moral não pode ser meramente hipotética, pois uma ação moral 
não pode ser fundada sobre um propósito circunstancial. A moralidade exige uma afirmação 
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incondicional do Dever de um indivíduo, a moralidade exige uma regra para ação que seja 
necessária, a moralidade exige um imperativo categórico.   
 
Resposta da questão 59: 
 [C] 
 
A perplexidade do funcionário não provém exatamente do objeto, mas da opinião dos 
transportadores. Para o funcionário é um absurdo alegar que aquele objeto estranho seja uma 
obra de arte e, por isso, seria evidente dar tratamento de obra de arte para aquilo ali disposto 
perante ele. Se a perplexidade do tal funcionário proviesse das qualidades e peculiaridades da 
arte contemporânea, então, minimamente, ele estaria familiarizado com aquele tipo de objeto e 
não consideraria um despropósito a desvinculação da taxa cobrada sobre objetos importados. 
Isto, pois o fato de considerar ou não bela certa obra de arte não impede o reconhecimento do 
seu valor estético.   
 
Resposta da questão 60: 
 [D] 
 
A alternativa [D] é a única correta. Descartes busca um fundamento sólido para o 
conhecimento nas ciências. Para tanto, utiliza-se do método da dúvida para destruir todas as 
falsas opiniões.   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
  
1 ............. 177788 ..... Média ............ Português ...... Pucpr/2018 ........................... Múltipla escolha 
  
2 ............. 177848 ..... Média ............ Português ...... G1 - utfpr/2018 ..................... Múltipla escolha 
  
3 ............. 177849 ..... Média ............ Português ...... G1 - utfpr/2018 ..................... Múltipla escolha 
  
4 ............. 180464 ..... Média ............ Português ...... Unioeste/2018 ...................... Múltipla escolha 
  
5 ............. 180466 ..... Média ............ Português ...... Unioeste/2018 ...................... Múltipla escolha 
  
6 ............. 180461 ..... Média ............ Português ...... Unioeste/2018 ...................... Múltipla escolha 
  
7 ............. 180465 ..... Média ............ Português ...... Unioeste/2018 ...................... Múltipla escolha 
  
8 ............. 168525 ..... Média ............ Português ...... Acafe/2017 ........................... Múltipla escolha 
  
9 ............. 114619 ..... Média ............ Português ...... Udesc/2012 .......................... Múltipla escolha 
  
10 ........... 184837 ..... Média ............ Português ...... Unifesp/2019 ........................ Múltipla escolha 
  
11 ........... 164789 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2017 ............................... Múltipla escolha 
  
12 ........... 128537 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2014 ............................... Múltipla escolha 
  
13 ........... 121891 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2013 ............................... Múltipla escolha 
  
14 ........... 103187 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
15 ........... 103203 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
16 ........... 103201 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
17 ........... 103192 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
18 ........... 103190 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
19 ........... 103194 ..... Média ............ Matemática ... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
20 ........... 86577 ....... Média ............ Matemática ... Uel/2009 ............................... Múltipla escolha 
  
21 ........... 103088 ..... Média ............ Física............. Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
22 ........... 103085 ..... Média ............ Física............. Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
23 ........... 121904 ..... Média ............ Física............. Uel/2013 ............................... Múltipla escolha 
  
24 ........... 178709 ..... Média ............ Física............. Udesc/2018 .......................... Múltipla escolha 
  
25 ........... 168638 ..... Média ............ Física............. Udesc/2017 .......................... Múltipla escolha 
  
26 ........... 143963 ..... Média ............ Física............. Udesc/2015 .......................... Múltipla escolha 
  
27 ........... 164750 ..... Média ............ Geografia ...... Uel/2017 ............................... Múltipla escolha 
  
28 ........... 180397 ..... Média ............ Geografia ...... Unioeste/2018 ...................... Múltipla escolha 
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29 ........... 180401 ..... Média ............ Geografia ...... Unioeste/2018 ...................... Múltipla escolha 
  
30 ........... 170816 ..... Média ............ Geografia ...... Unioeste/2017 ...................... Múltipla escolha 
  
31 ........... 170820 ..... Média ............ Geografia ...... Unioeste/2017 ...................... Múltipla escolha 
  
32 ........... 170819 ..... Média ............ Geografia ...... Unioeste/2017 ...................... Múltipla escolha 
  
33 ........... 175827 ..... Média ............ Química ......... Uel/2018 ............................... Múltipla escolha 
  
34 ........... 100924 ..... Média ............ Química ......... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
35 ........... 103121 ..... Média ............ Química ......... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
36 ........... 103115 ..... Média ............ Química ......... Uel/2011 ............................... Múltipla escolha 
  
37 ........... 78748 ....... Média ............ Química ......... Uel/2008 ............................... Múltipla escolha 
  
38 ........... 182829 ..... Elevada ......... Biologia ......... Uel/2019 ............................... Múltipla escolha 
  
39 ........... 119114 ..... Elevada ......... Biologia ......... Unioeste/2012 ...................... Múltipla escolha 
  
40 ........... 119110 ..... Elevada ......... Biologia ......... Unioeste/2012 ...................... Múltipla escolha 
  
41 ........... 119118 ..... Elevada ......... Biologia ......... Unioeste/2012 ...................... Múltipla escolha 
  
42 ........... 114560 ..... Elevada ......... Biologia ......... Udesc/2012 .......................... Múltipla escolha 
  
43 ........... 114558 ..... Elevada ......... Biologia ......... Udesc/2012 .......................... Múltipla escolha 
  
44 ........... 182795 ..... Média ............ História .......... Uel/2019 ............................... Múltipla escolha 
  
45 ........... 152299 ..... Média ............ História .......... Uel/2016 ............................... Múltipla escolha 
  
46 ........... 128490 ..... Média ............ História .......... Uel/2014 ............................... Múltipla escolha 
  
47 ........... 182800 ..... Média ............ História .......... Uel/2019 ............................... Múltipla escolha 
  
48 ........... 182796 ..... Média ............ História .......... Uel/2019 ............................... Múltipla escolha 
  
49 ........... 114589 ..... Média ............ História .......... Udesc/2012 .......................... Múltipla escolha 
  
50 ........... 127655 ..... Média ............ História .......... Udesc/2013 .......................... Múltipla escolha 
  
51 ........... 155060 ..... Média ............ Sociologia ..... Unioeste/2016 ...................... Múltipla escolha 
  
52 ........... 142964 ..... Média ............ Sociologia ..... Unioeste/2014 ...................... Múltipla escolha 
  
53 ........... 142969 ..... Média ............ Sociologia ..... Unioeste/2014 ...................... Múltipla escolha 
  
54 ........... 125764 ..... Média ............ Sociologia ..... Unioeste/2013 ...................... Múltipla escolha 
  
55 ........... 119179 ..... Média ............ Sociologia ..... Unioeste/2012 ...................... Múltipla escolha 
  
56 ........... 170807 ..... Média ............ Filosofia ......... Unioeste/2017 ...................... Múltipla escolha 
  
57 ........... 125714 ..... Média ............ Filosofia ......... Unioeste/2013 ...................... Múltipla escolha 
  
58 ........... 125711 ..... Média ............ Filosofia ......... Unioeste/2013 ...................... Múltipla escolha 
  
59 ........... 119131 ..... Média ............ Filosofia ......... Unioeste/2012 ...................... Múltipla escolha 



                 RESOLUÇÃO PROVA DE BOLSAS 2020 1.1  

 

Página 18 de 18 

 

  
60 ........... 108496 ..... Média ............ Filosofia ......... Unioeste/2011 ...................... Múltipla escolha 

   


