
Este caderno contém 44 (quarenta e quatro) questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e a Prova de 
Produção Textual. 

Instruções Gerais

 1 -     Não abra o caderno antes de receber autorização.  Ao recebê-la, verifique se a impressão, a paginação e a numeração 
      das questões do caderno estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 -  As questões de números 09 a 12, da área de Lin guagens, deverão ser respondidas de acordo com a sua opção de  
       língua estrangeira: Inglês ou Espanhol. 

 3 - Cada questão tem somente uma opção correta de resposta.

 4 -  Use apenas caneta, de corpo transparente, preta ou azul, para assinar a planilha-resposta e para marcar suas  
     respostas. Cubra totalmente o espaço que corresponde à letra da opção de sua escolha.

 5 -  Assine a planilha-resposta e transcreva a frase de segurança.

 6 -  A planilha-resposta é insubstituível. Não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. 

 7 -  Você fará seu rascunho de redação no espaço destinado a ela neste caderno.

 8 -  A sua redação será entregue em folha específica.

 9 - O tempo disponível para fazer a prova é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

10 - Assine a folha de frequência na presença do fiscal.

11 -  Ao terminar de responder a sua prova, entregue ao fiscal a planilha-resposta e sua folha de redação. 

12 - O caderno de provas só poderá ser levado pelo candidato que permanecer em sala até às 18 horas.              

 Boa Prova!

Prova Objetiva
Superintendência de Concursos e Seletivos - SUCONS 
Divisão de Operação de Concursos Vestibulares - DOCV

Início: 13h    Término: 18h16/01/2022

2022
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Questão 01

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 02

Você vai ler um trecho da entrevista realizada com um morador ativista da Favela de Paraisópolis, situada em 
São Paulo, capital. Leia-o para responder às questões de 01 a 08.

Na zona sul de São Paulo, a comunidade  conta com cerca de 100 mil habitantes - apenas 
324 municípios dos 5570 que formam o Brasil ultrapassam essa marca, segundo IBGE (2019). Não é 
estranho, portanto, que, para os moradores de Paraisópolis, Rodrigues é o “prefeito”. 

Nas ações de Paraisópolis, assim como ocorrem em todas as favelas e bairros periféricos do 
Brasil, o desafio não é atravessar a pandemia. É saber, segundo as palavras de Rodrigues, que lá não 
existe um “novo normal” à espera.

A seguir, Rodrigues conta para CULT sobre a rotina de autogestão da estratégia que a União 
dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis criou localmente para combater a pandemia.

Quando e como vocês começaram a se preparar para enfrentar a pandemia em 
Paraisópolis?

Nós iniciamos um processo, no dia 19 de março, e demoramos  34 dias para colocar todas 
as operações de pé, desde a contratação de ambulâncias até a transformação de 2 escolas em 
casas de acolhimento para isolar as pessoas com Covid. Começamos distribuindo 50 marmitas 
e, hoje, estamos distribuindo 10.000, montamos um projeto de telemedicina, outro de apoio a 
refugiados, fizemos um conjunto de suporte para o comércio local e distribuímos mais de 32.000 
cestas básicas e cartões de vale-alimentação. Criamos uma condição mínima para que o morador 
pudesse se proteger. E a gente constatou efetivamente o abandono do Estado – nada aconteceu a 
não ser mensagens de parabéns, que, se fosse, fisicamente, seria aquele tapinha nas costas.

Como vocês receberam o slogan “Fica em casa”?
A gente faz parte de uma população em que a maioria trabalha em serviços essenciais. Ou 

seja, durante o fechamento, essa população precisou trabalhar — quem não foi demitido — e 
lotou os ônibus e os metrôs desse país. A periferia estava indo trabalhar para garantir que aqueles 
que estavam em casa pudessem continuar lá. É uma grande contradição. Neste momento em que 
são criadas hashtags como #onovonormal, nós ainda estamos buscando o nosso normal, porque 
não é normal que na favela falte água, que o serviço do Samu não venha aqui, que a gente esteja 
sofrendo mais nessa crise com a questão do desemprego e da fome e que isso tenha aumentado 
a violência na favela. Nós sofremos, para além das questões da saúde, e vamos continuar sofrendo, 
porque falta, por parte do poder público, criar uma política efetiva para a favela. [...]

Revista CULT. Ano 23, ed. 260, 2020.

No trecho, “Na zona sul de São Paulo, a comunidade conta com cerca de 100 mil habitantes [...]”, considerada 
no contexto, a palavra sublinhada “conta” expressa a ideia de

a) cuidado.
b) aviso.
c) refutação.
d) narração.
e) cálculo. 

No trecho, "Não é estranho, portanto, que, para os moradores de Paraisópolis, Rodrigues é o “prefeito”, a 
palavra entre aspas deixa claro, para os leitores, que Rodrigues é visto, na verdade, pelos moradores de 
Paraisópolis, como  

a) dono da comunidade.
b) liderança comunitária.
c) mandatário do prefeito.
d) político de visão social.
e) gestor competente.
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Questão 03

Questão 04

Questão 05

Questão 06

A expressão hashtag tem sido muito comum, devido ao mundo digital. No texto, pode-se inferir que o 
entrevistado considera a hashtag #onovonormal   

a) funcional.
b) controversa.
c) racional.
d) congruente.
e) viável.

No trecho, "nós ainda estamos buscando o nosso normal [...]”, pode-se identificar, no uso da palavra ainda, 
uma relação de

a) expectativa.
b) alternância.
c) indefinição.
d) negação.
e) descuido.

O registro informal, marcante no texto, está presente, dentre outras passagens, em

a) “A periferia estava indo trabalhar para garantir [...]”.(7º.§)
b) “Criamos uma condição mínima para que o morador pudesse se proteger.  (5º.§)
c) “Nós iniciamos um processo, no dia 19 de março, e demoramos 34 dias [...]” (5º.§)
d) “É uma grande contradição.”(7º.§)
e) “A gente faz parte de uma população em que a maioria trabalha em serviços essenciais.” (7º.§)

Releia o seguinte trecho:

“Ou seja, durante o fechamento, essa população precisou trabalhar — quem não foi demitido — e lotou os 
ônibus e metrôs desse país“.

No contexto da pergunta feita ao entrevistado, o emprego dos travessões, além de uma explicação, sugere a 
manifestação de

a) desgosto. 
b) alerta. 
c) observação. 
d) crítica.
e) dúvida. 
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Questão 08

Questão 07
Releia o trecho, considerando o parágrafo em que está inserido.

“Criamos uma condição mínima para que o morador pudesse se proteger ”. (5º.§)

A forma verbal destacada apresenta dependência das formas verbais que a antecedem. O uso do verbo no 
pretérito imperfeito do subjuntivo reforça a ideia de

a) processo, em descontinuidade.
b) durabilidade, sem conclusão.
c) possibilidade, sem certeza.
d) início, com implicação temporal. 
e) situação inconclusa.

Ao final, o entrevistado revela seu ponto de vista acerca das condições de vida existentes na comunidade. Sua 
visão é de que a carência continuará devido à (ao) 

a) ausência de ações sólidas do poder público para a construção de uma vida mais humana. 
b) falta de objetivo da comunidade para a consolidação de melhores condições de vida.
c) omissão de   forças políticas partidárias para ações sociais mais efetivas.  
d) desdém das lideranças comunitárias quanto às necessidades prementes da população. 
e) distanciamento da população quanto aos verdadeiros ideais políticos e partidários.  
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LÍNGUA INGLESA

 Read the text to answer the questions 09 to 12.

Questão 09

Questão 10

                           Bolsonaro threatens survival of Brazil’s Indigenous population

Deforestation in the Brazilian rainforest has accelerated at an alarming pace, imperilling the 
country’s Indigenous people, who depend entirely on the land for survival, and also weakening the 
rainforest’s crucial role in stabilizing the global climate. According to the most recent satellite data, 
from July 1 to 25, 2019, 1864 km² of Amazon Forest were destroyed, more than triple that for all of 
July, 2018.
Brazil is home to almost 1 million Indigenous people spread among 300 tribes, about 100 of 
which are uncontacted. Emboldened by right-wing president Jair Bolsonaro’s pledge to abolish 
Indigenous reserves and open the land to commercial exploitation, illegal loggers, miners, and 
land-grabbers, often heavily armed, have infiltrated protected Indigenous territories. In the 
north of the country, for example, an estimated 20,000 illegal gold prospectors have entered the 
Yanomami reserve, one of Brazil’s largest Indigenous areas. Mining pollutes rivers with mercury and 
silt, erodes river banks, clears trees, and creates large pools of stagnant water—a breeding ground 
for mosquitoes. Furthermore, infiltrators can transmit diseases to which Indigenous people have 
little to no immunity.
Indigenous health services are partly independent of the Brazilian health system but are linked 
instead to the National Indian Foundation—the government body tasked with protecting 
Indigenous people, which in turn is part of the Ministry of Justice. Indigenous services are 
therefore much more vulnerable to budget cuts, especially because the target populations are 
largely powerless people living in regions far away from the country’s capital or other major cities. 
Furthermore, following the recall of more than 8,500 Cuban doctors working for the Mais Médicos 
programme, many Indigenous communities currently have no access to a doctor.
Bolsonaro’s presidency represents the most serious threat to Brazil’s Indigenous population since the 
1988 Constitution granted Indigenous people the right to exclusive use of their land. International 
public pressure on Bolsonaro to halt the rainforest destruction and protect Indigenous territories 
from illegal intrusion is crucial to secure the integrity and autonomy of the country’s Indigenous 
population, and to protect them from further harm.

 Bolsonaro threatens survival of Brazil's Indigenous population - The Lancet

A Floresta Amazônica, em perspectiva global, tem como função

a) fornecer habitat natural para índios.
b) alterar as condições climáticas globais.
c) estabilizar o clima global.
d) favorecer o nível de chuvas na região.
e) contribuir para a produção de ouro.

A quantidade de tribos indígenas isoladas na Amazônia é de, aproximadamente,

a) 300
b) 100
c) 20,000
d) 8,500
e) 1988 
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Questão 11

Questão 12

Um dos elementos químicos que participa da atividade da mineração, na região amazônica, é conhecido como

a) cloro.
b) mercúrio.
c) enxofre. 
d) chumbo.
e) ferro.

Em relação à política de preservação das terras indígenas brasileiras do atual governo federal brasileiro, o 
autor defende que

a) estabeleceu uma nova fronteira nas relações internacionais brasileiras.
b) instituiu o maior programa de exploração das terras indígenas, desde a Constituição de 1988.
c) desenvolveu o maior programa de internacionalização de terras indígenas brasileiras.
d) representou a ameaça mais séria aos territórios indígenas, desde a Constituição de 1988.
e) destituiu as populações indígenas brasileiras do usufruto de suas terras.
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LÍNGUA ESPANHOLA

Texto para la cuestione 09.  
TEXTO I

Questão 09

En la fábula “Las gallinas gordas y las flacas”, la moral de la historia quiere decir que las gallinas gordas

a) querían la belleza de las gallinas flacas.
b) tenían la misma suerte que las flacas.
c) deseaban la suerte de las gallinas flacas.
d) eran feas por eso no tuvieron suerte. 
e) sentían orgullo de la suerte que tenían.

http://hombrerefranero.blogspot.com/2011/08/dios-le-da-pan-quien-no-tiene-dientes.html
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Questão 10

Questão 11

El discurso de Mafalda con el vendedor, en las encenas 2 y 4, revela que el protagonista 

a) está aburrida porque tiene sólo una mamá.
b) es consciente que tiene muchas mamás en una.
c) es feliz porque todas las mamás son iguales.
d) está enfadada, porque nadie cree que tiene muchas mamás.
e) es pesimista, porque no suporta la idea de tener muchas mamás.

La importancia cultural del día de la Hispanidad:

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, también conocido como el Día de la Raza. En este día se 
conmemora el avistamiento de tierra por el marinero sevillano Rodrigo de Triana en 1492, en el primer viaje de 
exploración y descubrimiento de Cristóbal Colón de lo que luego se denominaría América.
“El día de la Hispanidad nos recuerda, entre otras cosas, que tenemos la posibilidad de respetar y aprender a 
convivir con culturas diferentes dentro de un mismo espacio geográfico.
Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene para toda la humanidad la aceptación recíproca 
entre las culturas, el respeto por sus costumbres y tradiciones, que ayudan a incrementar el capital cultural de 
un país. Es una invitación a lograr un entendimiento común donde la paz y la tolerancia son sus dos pilares 
fundamentales”.

https://www.ucalp.edu.ar/feliz-dia-de-la-hispanidad/

¿Qué celebra el Día de la Hispanidad?

a) el avistamiento de la España.
b) el descubrimiento de América. 
c) la reivindicación de la colonización española. 
d) la importancia de las razas.
e) el respecto entre las diferentes culturas.

Lea la charge con atención. 1 2 3

4 5 6
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Questão 12
Lea la cita que sigue.

https://verne.elpais.com

Todos los días leemos citas como esta, pero no lo sabemos si la autoría es verdadera o falsa, El País ha 
publicado una nota sobre esto:

“Si has arrugado la nariz y te has preguntado cómo es posible que Cervantes escribiera un texto tan cursi que 
parece sacado de una web de frases inspiracionales, tenemos buenas noticias: ese párrafo no es del Quijote.“

(El Pais, 06/05/2016)

La traducción, respectivamente, de los fragmentos “has arrugado la nariz” / “un texto tan cursi” es

a) arranhaste o nariz / um texto tão pobre.
b) torceste o nariz / um texto tão simples.
c) empinaste o nariz / um texto tão inspirador.
d) enrugaste o nariz / um texto tão cafona.
e) machucaste o nariz / um texto tão curto.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 13
Analise a imagem a seguir, que retrata a Peste Negra no século XIV.

Peste Negra em Tournai, 1349. 
Detalhe de uma miniatura das Crônicas de Gilles Li Muisis (1272-1352), abade do mosteiro de São 

Martinho dos Justos. Bruxelas: Bibliothèque Royale de Belgique, MS 13076-77, f. 24v.
https://www.sciencemag.org/news/2016/04/how-europe-exported-black-death

A imagem mostra os efeitos da Peste Negra do século XIV, pandemia vinda do Oriente, que se propagou e 
matou cerca de um terço da população europeia. 

A correta descrição da enfermidade e das medidas de controle são as seguintes:

a)  A pulga dos ratos transmitia a doença e havia transmissibilidade entre os humanos. Como medidas de controle, 
      embarcações e viajantes suspeitos de contaminação permaneciam em quarentena antes de serem autorizados    
    a entrar nas cidades portuárias.
b) As más condições de higiene das grandes cidades disseminaram a doença entre as pessoas que não  
      foram    medicadas.  Como medidas de controle, era recomendado o contato direto  com os doentes para  
    ganhar anticorpos contra os seus efeitos.
c) As manchas negras na pele e inchaços (bubões) levaram as pessoas a óbito em poucos dias; mulheres e  
               crianças se infectavam menos porque eram mais resistentes à doença do que homens jovens e idosos. O combate se  
    fazia através de chás e emplastos medicinais.
d)  Os pecados humanos eram considerados a causa da doença, levando a um sentimento de culpa. Como medidas de 
      controle, foram evitados contatos com os roedores e se iniciou a adoção de medicamentos, como os antibióticos e 
     unguentos.
e) Os marinheiros eram considerados culpados pela enfermidade, o que causou o massacre deles. Como 
     medidas de controle, os médicos usavam uma máscara, em forma de bico, para tratar os doentes, além de    
     desenvolverem as primeiras vacinas.
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Questão 15

Questão 14
A imagem a seguir representa o presidente Theodore Roosevelt (1858-1919) e sua política diplomática, 
simbolizada pelo Big Stick.

https://conhecimentocientifico.r7.com/politica-do-big-stick/ 

Ao adotar essa política, os Estados Unidos defendiam a 

a) diplomacia violenta de ação contra a população indígena, a chamada Marcha para o Oeste dos Estados 
    Unidos e México, avançando sobre as suas terras em busca de riquezas (ouro).
b) repressão de manifestações da população negra estadunidense por meio de compra de novos armamentos, 
    decorrentes de uma reforma ampla do sistema policial, com apoio da população branca.
c) luta contra os fascistas, pertencentes à extrema direita e contrários à Democracia nos Estados Unidos, 
    utilizando contra eles o “big stick” (grande porrete).
d) intervenção política e a militar nos países da América Latina, caso não agissem conforme os interesses 
     econômicos dos Estados Unidos.
e) perseguição aos anarquistas e aos socialistas com apoio do exército, incentivando o fortalecimento das leis  
    trabalhistas na América Latina e nos Estados Unidos para evitar a difusão dos ideais esquerdistas.

As imagens retratam D. Pedro II, imperador do Brasil, durante o segundo Reinado, em dois momentos 
diferentes.

blogdoenem.com.br   
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Questão 16

O reinado de D. Pedro II foi o mais longo da monarquia brasileira (1840-1889). A partir da década de 1870, o 
Império brasileiro começava a dar sinais de crise que abalariam esse Segundo Reinado. Os atritos que envolveram 
o governo imperial e desgastaram suas bases de apoio social e político foram motivados

a) pelo descontentamento provocado pelas reformas eleitorais, que estabeleciam o direito de voto a todos os  
    cidadãos do império, sem obrigação de comprovar renda ou escolaridade. 
b) pela oposição à monarquia, promovida pelo partido republicano, que fazia surgir o ideal do republicanismo pela 
    primeira vez no país desde a independência política.
c) pelas relações cada vez mais tensas entre o trono e o altar, devido à revogação do catolicismo como  religião  
    oficial do Estado e da implantação do casamento civil, que retirava poderes da Igreja. 
d) pelos problemas com os militares devido à desorganização do exército após a Guerra do Paraguai, fazendo com  
    que o governo imperial criasse a Guarda Nacional.  
e) pelo encaminhamento da questão servil, com o abolicionismo, que proporcionava a extinção da escravidão por  
    etapas e atingia interesses econômicos da classe social dominante.

       Vitorino de Brito Freire (1908-1977)

Um traço característico relacionado à oligarquia Vitorinista, no período de 1945 a 1965, é o seguinte:

a) o período  de comando de Vitorino Freire foi marcado pela prosperidade devido às benesses recebidas do  
    governo federal, auxiliando o povo maranhense.
b) a chefia política de Vitorino Freire se deve aos seus sucessivos mandatos à frente do executivo estadual  
    maranhense logo após o movimento da greve de 1951.
c) a consolidação do Vitorinismo  no estado foi resultado do apoio do governo federal e da ausência de um grupo  
    oposicionista coeso que fizesse frente à  articulação política do oligarca. 
d) o comando de Vitorino à frente da política estadual foi facilitado pelo seu carisma político, junto às camadas 
    populares e aos sindicatos, os quais apoiavam seu projeto modernizador na política.
e) o slogan de governo de Vitorino Freire era o “Maranhão Novo”, para indicar as medidas modernizantes que 
    marcariam positivamente seu governo. 

Vitorino Freire foi importante chefe político do Maranhão, cujo poder político, no Maranhão, por todo o século 
XX, foi marcado pela estrutura de dominação oligárquica, com sua cultura política patrimonialista e clientelista.
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Questão 18

Questão 17
O recorte do mapa abaixo, da década de 1980, apresenta a cidade de Colinas, no Maranhão. Nele se podem 
identificar as coordenadas UTM (espaço Real), em quilômetros (580, 582, 584, 586) e a área urbana, à época.  
Abaixo do recorte do mapa, pode-se ver uma régua, na qual se percebe que, a cada espaço entre as linhas 
UTM, contam-se 2 centímetros.

IBGE. Carta DSG SB.23-Z-A-II. Disponível em: http://www.zee.ma.gov.br/subsidio/cartas/1037reg.zip.  
SILVA, A. C. da; OLIC, N. B.; LOZANO, R. Geografia Contextos e Redes. São Paulo: Moderna, 2016.

A partir da relação das coordenadas UTM (espaço Real) e do mapa, indicadas pela régua, a escala do mapa é

a) 1:100.000
b) 1:1.000.000
c) 1:50.000
d) 1:25.000
e) 1:10.000

Leia o Texto.

O setor terciário demonstra expressiva relevância na economia brasileira, e, ainda, há vários anos a composição 
do PIB tem participação expressiva deste segmento.

A representatividade do setor terciário passou de 69% do Valor Adicionado ao Produto Interno Bruto (PIB) em 
1997 para 73%, em 2018 (até 3º trimestre com dados acumulados em 4 trimestres), segundo dados das Contas 
Nacionais Trimestrais do IBGE.

MACKENZIE. Conheça 5 atividades econômicas do Brasil. https://blog.mackenzie.br/atividades-economicas-movimentam-a-economia-do-brasil/ 

O setor terciário é representado pelas atividades de

a) indústrias e serviços de consumo.
b) bens e serviços.
c) comércio de alimentícios e de transporte.
d) transporte e indústria.
e) indústria de base e de transformação.
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Questão 19

Questão 20

Leia o texto sobre importante conceito do contexto da Nova Ordem Mundial.

A Nova Ordem Mundial é um conceito político e econômico que se refere ao contexto histórico do 
mundo pós-Guerra Fria. Estabeleceu-se no fim da década de 80, com a queda do muro de Berlim 
(1989), no quadro das transformações ocorridas no Leste Europeu com a desintegração do bloco 
soviético.
Em termos econômicos e tecnológicos, temos a multipolaridade, com pelo menos três grandes 
blocos: o primeiro, organizado em torno dos EUA; o segundo, em torno da Europa (União Europeia) e 
um terceiro, o bloco asiático, onde se destacam o Japão, a China, a Índia e até mesmo a Rússia.
No contexto da Nova Ordem Mundial, criou-se a expressão “emergente”, utilizada para designar o 
grupo de países periféricos que, apesar de seu grau de subdesenvolvimento, apresentam muitas 
características sociais dos países centrais, dentre eles temos o BRICS.

PAREJO, L. C. Nova Ordem Mundial - O fim da geopolítica bipolar. Disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/nova-ordem-mundial-o-fim-da-geopolitica-bipolar.htm.

Os países que fazem parte do BRICS são

a) Bulgária, Rússia, Inglaterra, Croácia e África do Sul.
b) Brasil, República Tcheca, Indonésia, Croácia e Suriname.
c) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
d) Bélgica, Rússia, Índia, China e Suriname.
e) Brasil, República Tcheca, Inglaterra, China, África do Sul.

Em 2012, foi apresentada a divisão das doze bacias 
hidrográficas do estado do Maranhão, por importante 
geógrafo da região.

No mapa de bacias hidrográficas do Maranhão, a bacia 
assinalada pelo número 1 representa o rio

a) Mearim.
b) Tocantins.
c) Gurupi.
d) Preguiças.
e) Parnaíba.

FEITOSA, A. C. Condicionantes socioambientais para a ocorrência de catástrofes naturais no estado do Maranhão. In: Anais, Geomorfologia fluvial-9º SINAGEO, 2012.
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Questão 21
O poema a seguir, de Luan Pupo, assevera que já vivemos o transumanismo, transformado pela crença da 
técnica como superação do corpo natural do homem.

                                             Tecnologia

Pipas não mais são alçadas.
Inexistem crianças nas calçadas.
Não vejo pernas raladas,
Apenas pontas de dedos calejadas.
 
Uma juventude robotizada,
“Gigabytes” de memória aguçada,
Praticamente não esquecem nada,
Quando esquecem, no computador dão uma olhada.
 
Adolescentes em busca de namoradas,
Salas de bate-papo on-line lotadas.
E a nossa criatividade sempre apontada.
Pela tecnologia é totalmente ofuscada.
 
E com isso a imaginação é congelada,
Parada, obstruída... Assassinada.
Para a diversão, basta uma busca caprichada...
Na internet, a qualquer clique damos uma gargalhada.
 
Poesias no computador são digitadas,
Não existem mais rascunhos com palavras riscadas.
Não acredito... Vendi-me a tecnologia apresentada,
Acho que a simplicidade de cadernos de poesia foi trocada...

Luan Mordegane Pupo

Luan Mordegane Pupo. Tecnologia. Disponível em: "Tecnologia" 

Constata-se, na leitura do poema de Luan Pupo, que já vivemos o transumanismo, momento de passagem do 
humano para um transumano, transformado pela presença da técnica como superação do corpo natural do 
homem, fortalecido por meio dos progressivos aparatos tecnológicos. 
A estrofe em que predomina o lamento, frente à perda do humanismo para o transumanismo é a

a) 1ª estrofe.
b) 2ª estrofe.
c) 3ª estrofe.
d) 4ª estrofe.
e) 5ª estrofe.
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Questão 23

O Metaverso pode ser definido como:

a) programa de lançamento de satélites com o objetivo principal de distribuir internet gratuita e fazer com 
    que os habitantes da Terra possam habitar o mundo tecnológico como mundo da vida real.
b) espécie de realidade virtual, que, via internet, as pessoas reais migram do mundo real para o mundo 
    virtual, sem precisar retornar para o mundo da vida real. 
c) programa de exploração do espaço virtual para construção de formas de vida, do tipo onlife, na qual as  
    necessidades naturais do corpo não serão mais necessárias, pois a fome do mundo será eliminada pelo 
    homem.
d)    construção de um ambiente, via internet, pelo qual o mundo virtual e o mundo real estarão permanentemente 
    conectados por meio de uma transposição de imagens tridimensionais.
e) transposição do mundo real, da vida existencial para um mundo virtual, de modo que haverá o 
    deslocamento de pessoas de uma cidade a outra por imagens tridimensionais, com a meta principal de 
    seduzir consumidores do turismo.

Leia com atenção a afirmação seguinte:
“Por um instinto de autoconservação, de autoafirmação, no qual cada mentira costuma purificar-se, essa espécie 
de homem necessita crer no ‘sujeito’ indiferente e livre para escolher. O sujeito (ou, falando de modo mais 
popular, a alma) foi até o momento o mais sólido artigo de fé sobre a terra, talvez por haver possibilitado à 
grande maioria dos mortais, aos fracos e oprimidos de toda espécie, enganar a si mesmos com a sublime falácia 
de interpretar a fraqueza como liberdade, e o seu ser-assim como mérito.”

NIETZSCHE. Genealogia da moral, § 13

A filosofia de Nietzsche é crítica à metafísica que era o fervor de uma moral absorvida pelo cristianismo, definida 
como niilismo, e que, ainda, está presente no mundo contemporâneo. 
O conceito de niilismo em Nietzsche, na atualidade, está caracterizado na seguinte situação:

a) No desmatamento progressivo em prol do lucro econômico do agronegócio, como salvação do planeta, 
     correspondendo à decadência cultural.
b) No retorno do movimento religioso atual como meio estratégico de controle social, pelo combate ao feminicídio, 
    fidedigno ao anúncio do “Deus está morto”.
c) Na inconsciência do Homem frente às dificuldades de sua realidade, como fuga do cultivo à vida, assim como o  
    aprisionamento do indivíduo a uma ideologia conservadora dos valores morais.
d) Na superação do machismo estrutural, a favor da transformação do homem e da mulher, de acordo com suas  
    escolhas de gênero.
e) Na transposição do ser humano de sua realidade como entretenimento e felicidade plena para o mundo da  
    virtualidade como mundo ideal.

Questão 22
O conceito de Metaverso, o mundo virtual (Onlife), é possível 
ser relacionado com a filosofia de Platão, que compreende 
dois mundos interligados, o mundo das ideias e o mundo das 
cópias. A verdade estaria no mundo das ideias e o mundo da 
vida seria, apenas, ilusões, na medida em que as coisas não 
são verdadeiras. O metaverso permite ao sujeito a vivência 
em dois mundos, a saber: o mundo real e o mundo virtual. 
No entanto, cada vez mais será muito difícil separar o virtual 
do real. 
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Questão 24

A característica que confere a correspondência entre o mundo religioso (Imagem I) e o acesso ao mundo 
virtual (Imagem II) está contemplada na seguinte afirmativa:

a) O mundo da virtualidade produz um sistema de compromisso com o mundo real, em que o indivíduo alcança 
    a graça do gozo e a felicidade permanente como no paraíso.
b) O celular é um instrumento de libertação, assim como o rosário promove a ação, sem alienação do mundo real.
c) O celular é uma espécie de confessionário, pelo qual os indivíduos se sentem acríticos para promover qualquer 
    tipo de confissão.
d) O smartphone alimenta o temor aos indivíduos, com liderança, assim como a religião prega o temor a Deus.
e) O mundo virtual equipara-se ao mundo religioso no qual cada “like” corresponde ao “amém” das orações 
    cristãs.

IMAGEM I: https://diocesedefoz.org.br/2020/10/02/papa-convida-a-rezar-o-rosario-em-outubro-em-familia-na-comunidade-e-ate-pela-internet/
IMAGEM II: https://stock.adobe.com/pt/images/friends-group-having-addicted-fun-together-using-smartphones-hands-detail-sharing-content-on-social-

Reflita sobre as duas imagens abaixo:

 IMAGEM I                                                IMAGEM II
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Questão 26

Questão 25
Analise a imagem do cotidiano de muitos espaços públicos.

https://www.ocomuniqueiro.com.br/wp-content/uploads/2019/05/image-2.png

A chamada fila indiana é uma norma voltada para organizar as pessoas, não só para que cada uma tenha a sua 
vez respeitada, mas também respeite a vez das outras pessoas. 
Pode-se afirmar que esse tipo de fila se enquadra como manifestação do conceito sociológico denominado  

a)  controle social, posto que visa a delimitar as ações e as interações sociais, assegurando certa previsibilidade 
     do comportamento dos indivíduos.     
b) hegemonia social, na medida em que expressa a direção da conduta, da moral e da política de 
     uma pessoa sobre as demais.
c)  status social, visto que se apresenta como o lugar predeterminado que cada indivíduo ocupa na estrutura 
     social.
d)  contrato social, já que se refere ao acordo, formalmente institucionalizado, entre os indivíduos e os membros  
     de um grupo sobre um determinado comportamento.
e)  integração social, uma vez que atua no sentido de promover a sistematização nas relações sociais, sejam elas 
     profissionais ou familiares. 

Analise as estrofes da letra da música "A novidade".

[...] Ó, mundo tão desigual
Tudo é tão desigual
Uo-o-o-o-o-o

Ó, de um lado este carnaval
Do outro a fome total
Uo-o-o-o-o-o

[...] A novidade era a guerra
Entre o feliz poeta e o esfomeado
Estraçalhando uma sereia bonita
Despedaçando o sonho pra cada lado [...]

(Gilberto Gil)

As duas últimas estrofes da letra da música "A Novidade" retratam um problema social, sociologicamente, 
denominado de desigualdade

a) profissional, visto que diz respeito à ocupação que os indivíduos assumem no processo produtivo.
b) étnica, pois reflete uma diferença entre as pessoas, tendo por base a origem racial dos indivíduos.
c) sexual, uma vez que se refere ao sexo feminino como um símbolo de desejo para os homens.
d) educacional, haja vista que o nível de escolaridade define o acesso das pessoas à felicidade e bem-estar.
e) social, na medida em que se refere à privação de direitos ou de acesso a recursos para um grupo ou pessoa,  
    criando distinções entre os indivíduos.    

 IMAGEM I                                                IMAGEM II
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Questão 27

Questão 28

Imagem I Imagem II

Imagem I: https://oimparcial.com.br/app/uploads/2017/06/tambor-de-crioula-.                                        
Imagem II: http://papocultura.com.br/wp-content/uploads/2020/02/FREVO . 

As imagens representam a cultura na sua forma

a) moderna.
b) clássica.
c) religiosa.
d) popular.
e) industrial.

A charge retrata uma situação de diferença cultural na qual a cultura ocidental (talheres) é tomada como a 
referência para avaliar outras culturas, como a oriental (hashi). 

Essa tendência de avaliar o mundo com as lentes da sua própria cultura, representada na charge, é denominada, 
sociologicamente, de

a) diferença social.
b) relativismo cultural.
c) etnocentrismo.
d) interculturalidade. 
e) pluralidade cultural.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images

No Brasil, existe uma grande diversidade cultural, sendo que cada região e cada estado do país apresentam 
características culturais e históricas próprias, diversas das outras, a exemplo das imagens I e II. 
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Questão 29

Questão 30

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Um professor de Física, em sua aula, propôs que os alunos medissem seu tempo de reação, seguindo a 
seguinte orientação: uma régua é mantida verticalmente, acima de sua mão, com a extremidade inferior 
entre o polegar e o indicador. Ao ver a régua sendo largada, o aluno a segura com esses dois dedos, conforme 
mostra a imagem.

O tempo de reação pode ser calculado pela distância percorrida pela régua, pois, quanto menor for o comprimento 
no ponto de captura, menor será o tempo de reação.
Calcule o tempo de reação de uma pessoa, supondo que a distância medida no ponto de captura seja igual a  
20 cm. Considere: g = 10 m/s2

a) 1 s
b) 0,2 s
c) 0,02 s
d) 2 s
e) 0,1 s

A banda britânica de rock Pink Floyd lançou, em 1973, o disco the Dark Side of the Moon, conhecido, no 
Brasil, como “Prisma do Pink Floyd”. Por trás da capa existem vários princípios físicos. Isaac Newton, em 
seu livro “Opticks”, usava um prisma para mostrar que é possível separar as faixas constituintes da luz 
solar (branca), como mostra a capa do disco.

O fenômeno físico responsável pela dispersão da luz branca, ao atravessar o prisma, é chamado de

a) reflexão. 
b) refração. 
c) difração. 
d) interferência. 
e) reflexão difusa. 
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Questão 31

Questão 32

É muito comum, após a lavagem dos cabelos, remover a umidade dos fios com o auxílio de um secador. De 
maneira simplificada, os secadores de cabelo são basicamente formados por uma resistência elétrica: um 
pequeno ventilador puxa o ar e o força a fluir sobre o resistor onde é aquecido. 
Considere um secador de cabelos em funcionamento com uma potência de 900 W e resistência de 100 Ω. Qual 
a intensidade da corrente elétrica no secador? 

a) 1 A
b) 9 A
c) 1,5 A
d) 3 A
e) 2 A

O Cobalto-60 (60Co), além de ser utilizado na radioterapia para o tratamento contra o câncer, é, também, 
utilizado para o desenvolvimento de pesquisas científicas e para esterilização  de equipamentos hospitalares. 
No início de 2021, o Laboratório Gama adquiriu uma amostra de Cobalto-60 para usar na irradiação de 
alimentos. A técnica de exposição de alimentos à radiação permite eliminar pragas e insetos que atacam 
grãos, frutas e vegetais. Os alimentos irradiados ficam esterilizados e não se tornam radioativos porque os 
fótons não alteram o número de nêutrons dos átomos dos produtos irradiados. 

Considere que o Laboratório Gama adquiriu 160 g de 60Co. Esse elemento tem meia-vida de 5 anos. Quantos 
anos serão necessários para que essa amostra radioativa se reduza a 5g ?

a) 25 
b) 10 
c) 15
d) 20
e) 30
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Questão 33

Questão 34

João, um vendedor, foi chamado para trabalhar em uma loja e ouviu do gerente que seu salário mensal seria um 
valor fixo de R$ 1.200,00 mais 5% de comissão, em cima do valor de venda no mês. 
No mês em que esse trabalhador vender R$ 3.000,00, seu salário será, em reais, de

a) 1.200,00
b) 1.350,00
c) 4.200,00
d) 2.700,00
e) 1.205,00

Jorge assumiu a gerência de uma empresa de distribuição de produtos alimentícios que atende a todo o 
Maranhão e resolveu fazer alguns cálculos para melhor aproveitar os caminhões da empresa. Ele fez um 
levantamento e constatou que os caminhões da empresa transportam, no máximo, 65 caixas por viagem.
Na empresa, existem dois modelos de caixa: caixa Tipo A e caixa Tipo B, de mesmo tamanho. A caixa do tipo 
A pesa 50 kg e a do tipo B pesa 65 kg. O gerente, também, leu, no manual do caminhão, que o peso máximo 
permitido, por viagem, é de 4 toneladas.
Estando o caminhão com carga máxima, o número de caixa(s) do tipo A transportada(s) é igual a

a) 54
b) 50
c) 13
d) 1 
e) 15
 

Questão 35

Analise a seguinte situação de negócio de soja.
A saca de 60 kg da soja foi vendida em Balsas a R$ 161,50 no dia 22/10/2021. Um produtor rural de 
Balsas vendeu 5000 sacas de 60 kg de soja nesse mesmo dia.

O valor recebido pelo produtor, em reais, foi de 

a) 13.458,33
b) 8.075.000,00
c) 48.450.000,00
d) 807.500,00
e) 80.750,00
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Questão 36
Em virtude da pandemia da Covid 19, a prefeitura de Presidente Prudente publicou a tabela referencial de 
limite máximo de ocupação de áreas, de acordo com o raio de afastamento de 1,5 m, estabelecido para áreas 
comerciais de até 300 m², de Presidente Prudente - São Paulo. 
Apresentamos a seguir parte dessa tabela.

www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/Documento.do?cod=53681

Um empresário da área de eventos tem um salão retangular, situado em Presidente Prudente, com as seguintes 
medidas: 18 metros de comprimento e 15 metros de largura. Além dos clientes, somente permanecem, no 
salão retangular, 3 garçons para atendimento do salão.

Com base na tabela fornecida pela prefeitura, o número máximo de clientes que podem ser acomodados, em 
seu salão, é igual a

a) 41 
b) 38 
c) 35 
d) 34 
e) 37  
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Questão 37

Questão 38

O texto a seguir trata do conceito de seres vivos.
O planeta Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos e o organismo fóssil mais antigo que se conhece 
data de 3,5 bilhões de anos. Assim, cerca de um milhão de anos teriam se passado desde a origem do nosso 
planeta até a forma de vida mais antiga de que temos notícias. Durante esse período, modificações importantes 
teriam ocorrido nas condições ambientais da Terra, possibilitando o surgimento da vida.
Várias são as características consideradas para definir o que é um ser vivo, as quais foram listadas por muitos 
cientistas e, apesar de diferirem entre os pesquisadores, todos são categóricos em afirmar que os seres vivos 
são entidades que apresentam as propriedades de reprodução, variação e hereditariedade.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. BIO: volume único. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

De acordo com a teoria celular, o organismo que NÃO pode ser considerado um ser vivo é

a) musgo.
b) levedura.
c) vírus. 
d) verme.
e) bactéria.

Analise a descrição do maior grupo de plantas da atualidade.

Com aproximadamente 235 mil espécies conhecidas, existem plantas vasculares (com vasos condutores) com 
sementes cuja característica mais marcante é a presença de flores e de frutos. Esses frutos são formados 
a partir do desenvolvimento do ovário das flores, após o processo de fecundação e são importantes para o 
sucesso desse grupo de plantas, pois atuam não só protegendo as sementes, mas auxiliando na sua dispersão.

O texto refere-se ao grupo de plantas denominado

a) macroalgas.
b) gimnospermas.
c) pteridófitas.
d) briófitas.
e) angiospermas.

Questão 39
Leia a descrição a seguir sobre reprodução. 

Na reprodução assexuada ou agâmica, um único indivíduo origina outros, sem que haja troca de material 
genético entre células especiais de reprodução. Nesse caso, os descendentes gerados são geneticamente 
iguais entre si, caso não haja mutações durante o mecanismo reprodutivo. Esse tipo reprodutivo permite uma 
produção rápida de novos indivíduos, em número, por vezes, elevado, com a formação de uma população 
geneticamente homogênea. Essa situação pode ser considerada vantajosa para uma espécie, caso esteja 
adaptada num meio estável, em que pressões seletivas do ambiente não se alterem. 

PAULINO, W. R. Biologia. Volume único, São Paulo: Ática, 2013.

O processo reprodutivo em que um indivíduo simplesmente se divide em duas partes geneticamente iguais, 
que passarão a constituir novos indivíduos, representa a reprodução assexuada do tipo

a) cissiparidade.
b) espororulação.
c) brotamento.
d) regeneração.
e) partenogênese.
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Questão 40

O Maranhão possui 640 km de extensão, o que 
o torna o segundo maior litoral do Brasil. A ilha 
de São Luís oferece algumas das mais belas 
praias de nosso litoral, com larga faixa de areia, 
manguezais, dunas, vegetação rasteira e orlas 
urbanizadas. As águas tranquilas são propícias aos 
esportes náuticos como surfe, kitesurf, windsurf e 
vôos de ultraleve.
Na praia do Caolho, há uma considerável formação 
de afloramentos rochosos que funcionam como 
abrigo e alimento para várias algas e animais 
marinhos, a exemplo de caramujos, de siris, de 
cracas, de anêmonas e de paguros. 
O paguro, típico dessa região, é um caranguejo 
que costuma viver dentro de conchas vazias. Por 
isso, ele consegue proteção para seu abdômen 
desprovido de carapaça. Sobre a concha, ele 
carrega anêmonas, que, por ter células urticantes, 
afugentam os predadores. Com isso, as anêmonas 
oferecem proteção ao caranguejo-ermitão, ao 
mesmo tempo, que são transportadas sob a sua 
concha para outros locais.

ihttps://www.turismo.ma.gov.br

A relação ecológica descrita entre o paguro e as anêmonas é conhecida como

a) parasitismo.
b) predatismo.
c) amensalismo.
d) protocooperação.
e) competição.
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Questão 41

Questão 42

O vinho está presente na cultura humana desde a pré-história. A bebida alcoólica é produzida a partir do 
sumo (ou suco) de uvas. A mágica da transformação se dá a partir das leveduras que consomem os açúcares 
presentes na uva, transformando-os em álcool e em gás carbônico.

https://www.ecycle.com.br/voce-sabe-funciona-producao-do-vinho-entenda-processo-desde-plantio-fabricacao-ate-chegar-em-mesa-qualidade-cultivo-fermentacao-uva-vinificacao-v-
inicultura-maceracao-tinto-colheita-alcoolica-levedura/. 

A etapa de transformação de açúcares em álcool é, comumente, conhecida por

a) destilação.
b) fermentação.
c) prensagem.
d) clarificação.
e) filtragem.

Analise a seguinte situação para responder à questão.
A animada confraternização realizada no ano passado aconteceu em um dia muito ensolarado. Alguns  
acontecimentos foram marcantes. Analise-os do ponto de vista das reações químicas.
 
1 – O gelo se desfez em pouco tempo.
2 – A carne assada do peru estava deliciosa.
3 – Usou-se álcool em gel para acender a churrasqueira.
4 – Algumas garrafas de cerveja quebraram.  

Com relação aos acontecimentos marcantes, aqueles considerados fenômenos químicos são:

a) 1 e 4, apenas.
b) 1, apenas.
c) 1 e 3, apenas.
d) 4, apenas.
e) 2 e 3, apenas.

Questão 43

Nós utilizamos da água para nossa alimentação, para a nossa higiene, para  o abastecimento de nossas 
residências, na agricultura, na produção de energia elétrica, no lazer entre outros, ou seja, para garantir 
nossa sobrevivência no Planeta. É indispensável à vida e às atividades do homem.

https://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/4250_2313.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2021. Adaptado. 

Na perspectiva dos fenômenos químicos, a nobre matéria-prima é considerada

a) substância simples.  
b) elemento químico.
c) mistura.
d) substância composta.
e) sistema heterogêneo.
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Questão 44

Analise a seguinte situação do cotidiano de uma cozinha.
Para prepararmos uma macarronada ou mesmo cozinhar o arroz, coloca-se, inicialmente, água na panela para 
ferver. Intuitivamente, comete-se o erro de se adicionar sal (cloreto de sódio) à agua no momento em que a 
panela vai ao fogo, ocasionando alterações na pressão de vapor da água e em sua temperatura de ebulição.
 
O que acontece com a temperatura e a pressão de vapor da água, na fervura, respectivamente, a partir do 
erro relatado no texto?

a) A pressão e a temperatura de ebulição mantêm-se inalteradas.
b) A pressão diminui e a temperatura de ebulição sobe.
c) A pressão sobe e a temperatura de ebulição diminui.
d) A pressão diminui e a temperatura de ebulição diminui.
e) A pressão sobe e a temperatura de ebulição mantém-se inalterada. 
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PROVA DE PRODUÇÃO TEXTUAL - Profitec 2022 

Os textos a seguir são indispensáveis à sua reflexão, antes de escrever sobre o tema proposto para sua 
redação. Leia-os com atenção.

Texto I

Mãos Dadas 
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
(...)

 ( Carlos Drummond de Andrade )

https://poesiaspoemaseversos.com.br/maos-dadas-drummond-na-voz-de-drummond-video/

Texto II

https://br.pinterest.com/pin/74942781279560207/

O poema e a sequência em quadrinhos tratam da necessidade de todos estarem atentos aos problemas 
da realidade presente, que não é apenas de um, mas do mundo inteiro, reflexão pertinente ao momento 
que a humanidade vem vivenciando.
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PROPOSTA PARA REDAÇÃO

Escreva um texto dissertativo-argumentativo, em prosa, com, no mínimo, 15 (quinze) linhas. Use argumentos 
que sustentem seu posicionamento e suas ideias sobre o tema.

A PANDEMIA COM SUAS CONTRADIÇÕES REVELA A IMPORTÂNCIA DA SOLIDARIEDADE,  
O QUE SIGNIFICA QUE “A UNIÃO FAZ A FORÇA”. 

INSTRUÇÕES 

Dê um título à sua redação. 
Utilize a norma padrão da língua. 
Não copie trechos do textos-base. 
Escreva de modo legível e na folha apropriada para a redação. 

Obedeça ao que consta no Edital n.° 07/2021 – GR/UEMA a respeito da correção da Produção Textual.  
Subitem 11.9 
Será atribuída nota zero à prova de produção textual do candidato que: 
a) identificar a folha destinada à sua produção textual; 
b) desenvolver o texto em forma de verso; 
c) desenvolver o texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras 
soltas);
d) fugir à temática proposta na prova de produção textual; 
e) fugir à tipologia textual proposta na prova de produção textual; 
f ) escrever de forma ilegível; 
g) escrever a lápis; 
h) escrever menos de 15 (quinze) linhas;
i) deixar a folha destinada à sua produção textual em branco.
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RASC
UNHO
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