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Questões de Matemática
Resolvidas e comentadas por: Prof. Andrew Cazemiro
1. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) Considerando a equação 3 𝑠𝑒𝑛2 𝜃 = 4 𝑐𝑜𝑠 𝜃 −
1, para 00 ≤ 𝜃 ≤ 900 , qual das alternativas abaixo é verdadeira?
(A) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 =
(B) 𝑠𝑒𝑛 𝜃 =
(C) 𝑡𝑔 𝜃 =

3
2
2
3

√5

(D) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 =
(E) 𝑠𝑒𝑛 𝜃 =

2
√3
3
1
2

Comentários
Pela relação fundamental da trigonometria, temos que:
sen2 𝜃 + cos 2 𝜃 = 1
sen2 𝜃 = 1 − cos 2 𝜃
Substituindo a relação acima, na equação do enunciado:
3sen2 𝜃 − 4cos 𝜃 + 1 = 0
3(1 − cos 2 𝜃) − 4cos 𝜃 + 1 = 0
3 − 3cos 2 𝜃 − 4cos 𝜃 + 1 = 0
−3cos 2 𝜃 − 4cos 𝜃 + 4 = 0
3cos 2 𝜃 + 4cos 𝜃 − 4 = 0
Podemos usar o argumento 𝑥 = cos 𝜃 para resolvermos a equação.
Dessa forma, temos:
3cos 2 𝜃 + 4cos 𝜃 − 4 = 0
3𝑥 2 + 4𝑥 − 4 = 0
Cujas raízes são:
∴ 𝑥 = 2/3
𝑜𝑢
𝑥 = −2 (𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝑝𝑜𝑖𝑠 0 ⩽ 𝜃 ⩽ 90∘ )
Substituindo o valor encontrado:
𝑥 = cos θ → cos θ =

2
3

Logo, o valor do seno será dado por:
sen2 𝜃 = 1 − cos 2 𝜃
2 2
sen2 𝜃 = 1 − ( )
3
4
sen2 𝜃 = 1 −
9
5
sen2 𝜃 =
9
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𝑠𝑒𝑛 𝜃 =

√5
3

E o valor da tangente será:
tg 𝜃 =

𝑠𝑒𝑛 𝜃
𝑐𝑜𝑠 𝜃

√5
tg 𝜃 = 3
2
3
tg 𝜃 =

√5
2

Gabarito: C.
2.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) Um agricultor divide um terreno retangular em
8 porções iguais de terra, como ilustrado na figura acima. Cada porção mede 𝑥 𝑚 por 𝑦 𝑚 e é totalmente cercada por arame
farpado. No total, o agricultor usou 480 𝑚 de arame.
A área total do terreno, em m², é dada por:
(A) 𝐴 = −9,6𝑥 2 + 384
(B) 𝐴 = −1,6𝑥 2 + 285
(C) 𝐴 = 5,6𝑥 2 − 662
(D) 𝐴 = −3,6𝑥 2 + 384
(E) 𝐴 = 9,6𝑥 2 + 285
Comentários
A área total do terreno retangular é dada por:
𝐴=𝑏×ℎ
𝐴 = (4𝑥)(2𝑦) = 8𝑥𝑦
Já o perímetro pode ser calculado por:
𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 480
10𝑦 + 12𝑥 = 480
Dividindo a equação por 10:
𝑦 + 1,2𝑥 = 48
Ou
𝑦 = −1,2𝑥 + 48
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Substituindo na fórmula da área:
𝐴 = 8𝑥𝑦
𝐴 = 8𝑥(−1.2𝑥 + 48)
𝐴 = −9,6𝑥 2 + 384
Gabarito: A.

3. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) A soma dos valores da constante 𝑚 para os
quais a reta de equação 𝑦 = 𝑚𝑥 é tangente à parábola 𝑦 = 2𝑥 2 − 4𝑥 + 8 é igual a:
(A) 4
(B) −8
(C) 10
(D) −12
(E) 16
Comentários
A reta e a parábola possuem um ponto de encontro, logo podemos igualar as respectivas equações:
𝑦 = 𝑚𝑥

e

𝑦 = 2𝑥 2 − 4𝑥 + 8

𝑚𝑥 = 2𝑥 2 − 4𝑥 + 8
2𝑥 2 − 𝑚𝑥 − 4𝑥 + 8 = 0
2𝑥 2 − (𝑚 + 4)𝑥 + 8 = 0
Temos uma equação do 2º grau, cujos coeficientes são:
𝑎 = 2,

𝑏 = −(𝑚 + 4)

𝑒

𝑐=8

Para que a reta tenha um único ponto (tangente) em comum com a parábola, o discriminante 𝛥 deverá ser igual a zero,
pois assim teremos uma única raiz para a equação quadrática acima, ou seja, um único ponto.
Dessa forma:
𝛥=0
𝑏2 − 4 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑐 = 0
(𝑚 + 4)2 − 4(2)(8) = 0
𝑚2 + 8𝑚 + 16 − 64 = 0
𝑚2 + 8m − 48 = 0
(𝑚 − 4)(𝑚 + 12) = 0
Logo,
𝑚 = 4 ou 𝑚 = −12.
E a soma dos valores de 𝑚 será:
4 − 12 = −8.
Gabarito: B.
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4. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) A função 𝑓 é definida 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑎𝑥 + 𝑏, tal
que 𝑥 ∈ ℝ, em que 𝑎 e 𝑏 são constantes.
Quais são os valores de 𝑎 e 𝑏, respectivamente, sabendo que as raízes de 𝑓 são 1 e 9?
(A) −10 e 9
(B) 8 e 10
(C) −9 e 10
(D) −8 e − 9
(E) 9 e − 10
Comentários
Substituindo o ponto (0,1):
𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑎𝑥 + 𝑏
0=1+𝑎+𝑏
Substituindo o ponto (0,9):
𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑎𝑥 + 𝑏
0 = 81 + 9𝑎 + 𝑏
Temos um sistema de equações:
0 =1+𝑎+𝑏
{
0 = 81 + 9𝑎 + 𝑏
Isolando o valor de a na primeira equação:
𝑎 = −1 − 𝑏
Substituindo o valor de 𝑎 na segunda equação:
9𝑎 + 𝑏 = −81
9(−1 − 𝑏) + 𝑏 = −81
−9 − 9𝑏 + 𝑏 = −81
−8𝑏 = −72
𝑏=9
Substituindo de volta, na primeira equação, para encontrarmos o valor de 𝑎:
𝑎 = −1 − 𝑏
𝑎 = −1 − 9
𝑎 = −10
Gabarito: A.
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5.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) Na figura, 𝐴𝑂𝐵 é um quarto de um círculo de
centro 𝑂 e raio 𝑟. O ponto C pertence ao arco 𝐴𝐵 e o ponto 𝐷 pertence ao segmento 𝑂𝐵. Sabe-se, ainda, que o ângulo AOC
mede 𝜃 𝑟𝑎𝑑 e que 𝐶𝐷 é paralelo a 𝐴𝑂.
O perímetro da região destacada é dado por:
𝜋

(A) 𝑃 = 𝑟 [𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + ( − 𝜃)]
2

𝜋

(B) 𝑃 = 𝑟 [𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃 + ( + 𝜃)]
2

𝜋

(C) 𝑃 = 𝑟 [𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃 + ( − 𝜃)]
2

𝜋

(D) 𝑃 = 𝑟 [𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃 + ( − 𝜃)]
2

𝜋

(E) 𝑃 = 𝑟 [𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃 + ( )]
2

Comentários
O perímetro pedido é a soma das medidas a seguir:
̂
𝑃 = ̅̅̅̅
𝐶𝐷 + ̅̅̅̅
𝐷𝐵 + 𝐵𝐶
O ângulo 𝐷𝐶̂ 𝑂 também vale 𝜃, pois é alterno interno do ângulo 𝐶𝑂̂𝐴:

Repare também que o ângulo 𝐷𝑂̂𝐶 é complementar de 𝜃.
No triângulo retângulo 𝐶𝐷𝑂, para o ângulo 𝜃, temos:
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𝑐𝑜𝑠 𝜃 =

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑐𝑜𝑠 𝜃 =

𝐶𝐷
𝑟

𝐶𝐷 = 𝑟 ∙ cos 𝜃
E
𝑠𝑒𝑛 𝜃 =

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

sen 𝜃 =

𝑂𝐷
𝑟

𝑂𝐷 = 𝑟 ∙ sen 𝜃
Para o lado DB, temos:
𝐷𝐵 = 𝑂𝐵 − 𝑂𝐷
𝐷𝐵 = 𝑟 − 𝑟 ∙ sen 𝜃
Por último, o arco BC pode ser calculado por (atenção para as medidas em radianos):
𝑙 =𝛼⋅𝑟
𝜋
̂ = ( − 𝜃) 𝑟
𝐵𝐶
2
Portanto, o perímetro será:
𝑃 = 𝐶𝐷 + 𝐷𝐵 + 𝐵𝐶
𝜋
𝑃 = 𝑟cos 𝜃 + 𝑟 − 𝑟sen𝜃 + ( − 𝜃) 𝑟
2
Colando 𝑟 em evidência:
𝜋
𝑃 = 𝑟 [𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃 + ( − 𝜃)]
2
Gabarito: C.

6. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro O primeiro termo de uma progressão
geométrica de termos positivos é 50. O terceiro termo vale 32. A soma dos termos dessa progressão está entre:
(A) 225 𝑒 275
(B) 275 e 325
(C) 175 𝑒 225
(D) 275 𝑒 325
(E) 325 𝑒 375

Comentários
Do enunciado, temos 𝑎1 = 50 e 𝑎3 = 32.
Aplicando o termo geral da PG, para 𝑛 = 3, temos:
𝑎𝑛 = 𝑎1 ∙ 𝑞 𝑛−1
𝑎3 = 𝑎1 ∙ 𝑞 3−1
32 = 50 ∙ q2
32
= 𝑞2
50
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16
= 𝑞2
25
4
𝑞=
5
Dessa forma, temos uma PG de infinitos termos, pois 0 < 𝑞 < 1. A soma será dada por:
𝑎1
𝑠∞ =
1−𝑞
50

𝑠∞ =

1−
𝑠∞ =

4
5

50
1
5

𝑠∞ = 50 ⋅

5
1

𝑠∞ = 250
Gabarito: A.

7. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) Os três primeiros termos de uma progressão
aritmética são 2 ⋅ 𝑠𝑒𝑛 𝑥 , 3 cos 𝑥 e (𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 2 𝑐𝑜𝑠 𝑥), respectivamente, em que 𝑥 é um ângulo acutângulo. O valor da tangente
de 𝑥 é:
(A) 1/2
(B) 3/4
(C) 2/3
(D) 4/3
(E) 5/4

Comentários
Como os três termos estão em PA, temos a seguinte relação:
𝑎2 − 𝑎1 = 𝑎3 − 𝑎2
3cos 𝑥 − 2sin 𝑥 = (sen 𝑥 + 2cos 𝑥) − 3cos 𝑥
3cos 𝑥 − 2sin 𝑥 = sen 𝑥 − cos 𝑥
4cos 𝑥 = 3sen 𝑥
sen 𝑥
4= 3∙
cos 𝑥
4 = 3 ∙ 𝑡𝑔 𝑥
∴ 𝑡𝑔 𝑥 =
Gabarito: D.

4
3
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8. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) Considere a roleta de 5 seções a seguir.

Quando a roleta é girada, 5 resultados são possíveis: laranja, amarelo, azul, vermelho e verde.
A tabela abaixo indica a probabilidade de o resultado ser vermelho, azul ou verde.

Quando a roleta é girada uma única vez, a probabilidade de parar na cor laranja supera em 0,06 a probabilidade de parar
na cor amarela.
Se Letícia girar a roleta 150 vezes, qual é a estimativa para o número de vezes que o resultado dará amarelo?
(A) 35
(B) 30
(C) 25
(D) 20
(E) 15

Comentários
Chamaremos por 𝑥 a probabilidade de sair amarelo e por 𝑥 + 0,06 a probabilidade de sair laranja.
Somando as probabilidades para os 5 resultados, o somatório deverá ser igual a 100%, ou 1, logo:
𝑃=1
0,15 + 0,26 + 0,33 + 𝑥 + 0,06 + 𝑥 = 1
0,80 + 2𝑥 = 1
2𝑥 = 0,2
𝑥 = 0,1
Multiplicando a probabilidade de sair amarelo por 150, temos a estimativa para o número de vezes que o resultado dará
amarelo.
150 ⋅ 0,1 = 15 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠
Gabarito: E.
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9. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) Todos os alunos da 9ª série de uma escola
devem estudar pelo menos uma das seguintes matérias: geografia, história e ensino religioso.
No total, são 65 alunos, na 9ª série, dos quais:
•

15 estudam Geografia, História e Ensino Religioso.

•

21 estudam Geografia e História.

•

16 estudam Geografia e Ensino Religioso.

•

30 estudam Geografia.

•

18 estudam apenas Ensino Religioso.

•

37 estudam Ensino Religioso.

Sorteando-se um aluno ao acaso, a probabilidade de o aluno sorteado estudar apenas História é de:
(A) 24/65
(B) 15/65
(C) 18/65
(D) 14/65
(E) 38/65

Comentários
Organizando os dados do problema em um diagrama de Venn, sendo 𝑥 a quantidade de alunos que estuda apenas
História, temos:

A soma dos setores deverá ser igual a 65, logo:
8 + 1 + 15 + 6 + 3 + 18 + 𝑥 = 65
𝑥 = 14
Dessa forma, a probabilidade de o aluno sorteado estudar apenas História é de:
𝑃=

Gabarito: D.

𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟á𝑣𝑒𝑖𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
14
𝑃=
65
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10. (Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Andrew Cazemiro) A área total de uma semiesfera é igual a
área lateral de um cilindro. O raio da semiesfera mede 𝑟 𝑐𝑚 e o raio do cilindro é duas vezes maior que o raio da semiesfera.
Considerando a proporção
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
1
=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
𝑚
o valor de 𝑚 é igual a:
(A) 8,5
(B) 7,5
(C) 6,5
(D) 5,5
(E) 4,5
Comentários
A área da semiesfera é dada pela metade da área da esfera, mais a área da seção transversal (círculo).
O cilindro tem área 2𝜋𝑟ℎ, porém seu raio é o dobro, logo 2𝑟.
Se a área total de uma semiesfera é igual a área lateral de um cilindro, então:

𝐴𝑆𝐸𝑀𝐼𝐸𝑆𝐹𝐸𝑅𝐴 = 𝐴𝐿𝐴𝑇𝐸𝑅𝐴𝐿 𝐷𝑂 𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂
4𝜋𝑟 2
+ 𝜋𝑟 2 = 2𝜋(2𝑟) ⋅ ℎ
2
3𝜋𝑟 2 = 4𝜋𝑟 ⋅ ℎ
3𝑟 = 4 ⋅ ℎ
𝑟=

4ℎ
3

O volume da semiesfera será dado pela metade do volume da esfera, então:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

4 3
𝜋𝑟
=3
2
2 3
= 𝜋𝑟
3

O volume do cilindro de raio 2r, por sua vez, será dado por:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋(2𝑟)2 ℎ
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 4𝑟 2 𝜋ℎ
Pela proporção do enunciado:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
1
=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
𝑚
2
𝜋 ∙ 𝑟3
1
3
=
2
4𝑟 𝜋ℎ 𝑚

4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021
Reescrevendo 𝑟³, como 𝑟 2 ⋅ 𝑟
2
𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑟 1
3
=
4𝑟 2 𝜋ℎ
𝑚
Substituindo o valor de 𝑟:
2
4ℎ
𝜋 ∙ 𝑟2 ∙
3
3 = 1
2
4𝑟 𝜋ℎ
𝑚
Podemos cancelar os fatores iguais:
2 4
∙
3 3= 1
4
𝑚
8
9= 1
4 𝑚
8 1 1
⋅ =
9 4 𝑚
2 1
=
9 𝑚
9
𝑚=
2
𝑚 = 4,5
Gabarito: E.
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FÍSICA
S

Prof. Henrique Goulart
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Apresentação
Faaaaale, Guerreira! Faaaaale, Guerreiro! Tudo bem contigo?!
Sou o Professor Henrique Goulart, um dos professores de Física aqui do Estratégia
Vestibulares.
Seja muito bem-vindo ao nosso Provão de Bolsas!
Aqui, você encontrará o melhor conteúdo com a melhor estratégia para sua aprovação. Posso afirmar isso porque
já trabalho com preparação para vestibulares há mais de 10 anos.
Para proporcioná-lo toda essa qualidade, característica dos cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares, tive que
estudar muito para ser aprovado no vestibular, concluir meu curso de graduação em Física e defender meu mestrado em
Ensino de Física, ambos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, em Porto Alegre – RS.
Ser aprovado em um concurso vestibular exige dedicação, maturidade e disciplina. A dedicação deve-se ao fato
de que não existe fórmula mágica para a aprovação. Ou seja, se você não investir tempo nos estudos, focado principalmente
na resolução de exercícios de prova, sua aprovação estará mais distante. Já a maturidade é necessária para entender que
o conhecimento é uma conquista pessoal e que estudar é um projeto de vida! E a disciplina é necessária para
cumprir o cronograma e seguir consciente na estratégia de estudos escolhida.
Todos os materiais produzidos pelo Estratégia Vestibulares darão a você a oportunidade de associar essas três
características com o caminho mais curto e direto à aprovação, com ênfase na resolução de questões características de cada
banca.
Além deste material, você tem disponíveis todos os outros recursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares, como as
Videoaulas, o Fórum de Dúvidas, Salas VIP, Resumos Estratégicos, os Mapas Mentais, além das Aulas ao Vivo e Webinários.
Tudo isso para proporcionar a melhor preparação para a aprovação imediata!
Não se esqueça de que estarei sempre à disposição, principalmente via redes sociais, para trilhar com você o
caminho até a aprovação!
O dia da prova é o ápice da nossa preparação. É quando todo nosso esforço é colocado em teste. Então, esse é o
dia para acordar com a vontade e a atitude de quem está construindo um sonho e uma história de vida nos estudos! Embora
a ansiedade possa ser impossível de superar, deixe aflorar a TRANQUILIDADE DE QUEM ESTÁ PREPARADO PARA
DAR O SEU MELHOR!
Prepare o café e o chocolate e venha comigo!
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Questões de Física
Resolvidas e comentadas por: Prof. Henrique Goulart
11. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Associe adequadamente os teoremas e
princípios da coluna A aos contextos e fenômenos da coluna B.
Coluna A

Coluna B

1. Lei de Stevin.

(
) Um pedaço retangular de madeira imerso em um
fluido qualquer está submetido a pressões diferentes que
dependem da diferença de profundidade entre os pontos
do objeto.

2. Lei de Pascal.
3. Segunda Lei de Newton.
4. Lei de Arquimedes.

(
) A ação de uma força resultante contrária ao
movimento de um corpo causa uma variação na sua
velocidade, diminuindo seu módulo.
(
) Uma pessoa sente-se mais leve ao mergulhar em
uma piscina.
(
) A prensa hidráulica é uma aplicação direta da
rápida propagação de diferenças de pressões em um
fluido confinado.

Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente a sequência numérica dos itens da coluna A que preenche a Coluna B
de cima para baixo?
(A) 1 – 3 – 4 – 2
(B) 1 – 2 – 3 – 4
(C) 3 – 1 – 2 – 4
(D) 3 – 4 – 2 – 1
(E) 2 – 4 – 1 – 3
Comentários
1. A Lei de Stevin descreve a diferença de pressão entre dois pontos de um corpo submerso em diferentes profundidades
em um fluido.
∆𝑃 = 𝑑 ⋅ 𝑔 ⋅ ∆ℎ
3. A Segunda Lei de Newton relaciona a aceleração de um corpo e sua massa com a resultante das forças sobre ele. A
aceleração é a grandeza física responsável pela variação da velocidade em um intervalo de tempo.
𝐹𝑅 = 𝑚 ⋅ 𝑎
𝑎=

∆𝑣
∆𝑡

4. A Lei de Arquimedes postula que todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical e para cima
que deriva da diferença de pressão entre os extremos de um corpo. Tal força, chamada empuxo, é diretamente proporcional
ao peso do volume de líquido deslocado por ele, que, por sua vez pode ser escrito como o produto da densidade do líquido,
do volume submerso do corpo e da gravidade local.
𝐸 = 𝑑𝑙í𝑞 ⋅ 𝑉𝑙í𝑞 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 ⋅ 𝑔
2. A Lei de Pascal afirma que quando uma pressão é aplicada sobre um ponto de um fluido estático, ela é distribuída
igualmente por todas as suas partes. Uma prensa hidráulica utiliza essa lei de forma que uma força pequena seja aplicada
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em uma pequena área e a pressão seja distribuída para uma grande área proporcionalmente a fim de elevar um objeto
muito massivo, como um carro.
𝑃=

𝐹
𝐴

𝐹1 𝐹2
=
𝐴1 𝐴2
Gabarito: A.

12. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Ao fazer uma viagem, um motorista percorre
os primeiros 100km em 1h, mas ao deparar-se com um engarrafamento percorre os 50km finais com uma velocidade menor,
finalizando o percurso em mais 1h. Apesar de ter completado o trajeto com diferentes velocidades, podemos dizer que a
velocidade média com que ele completou a viagem foi de:
(A) 𝟐𝟓 𝒌𝒎/𝒉
(B) 𝟓𝟎 𝒌𝒎/𝒉
(C) 𝟔𝟎 𝒌𝒎/𝒉
(D) 𝟕𝟓 𝒌𝒎/𝒉
(E) 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝒎/𝒉
Comentários
A velocidade média dá-se pela razão entre o deslocamento total e o intervalo de tempo decorrido do movimento.
𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑎 =

𝑑
∆𝑡

𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑎 =

(100 + 50) 𝑘𝑚
(1 + 1) ℎ

𝑉𝑚é𝑑𝑖𝑎 =

150
= 75 𝑘𝑚/ℎ
2

Gabarito: D.

13. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) A radiografia utiliza radiação ionizante para
delinear uma imagem do corpo incapaz de ser feita com raios de luz visível. Descoberto pelo físico alemão Wilhelm Conrad
Roentgen, o exame tem enorme importância na medicina atual e diversas outras aplicações físicas. Conhecendo suas
propriedades, podemos dizer que essa onda tem direção de propagação perpendicular a sua vibração e propaga-se no
espaço, ou seja,
(A) é uma onda longitudinal e eletromagnética.
(B) é uma onda transversal e eletromagnética.
(C) é uma onda longitudinal e mecânica.
(D) é uma onda transversal e mecânica.
(E) é uma onda tanto longitudinal quanto transversal e eletromagnética.
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Comentários
Uma onda transversal é aquela cuja vibração se dá perpendicularmente à direção de propagação, enquanto em uma
onda longitudinal, a vibração dá-se na mesma direção de propagação.

Enquanto todas as ondas eletromagnéticas são transversais (Rádio, Micro-ondas, Infravermelho, Luz Visível, Ultravioleta,
Raios X e Raios Gama), as ondas mecânicas podem ser transversais ou longitudinais, conforme pode-se conferir no esquema
abaixo.

Gabarito: B.

14. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Em uma conversa entre duas pessoas de
nacionalidades diferentes, uma diz à outra que aqueceu uma determinada massa de água líquida até 110 graus. A única
escala termométrica cabível nessa conversa é a
(A) Kelvin.
(B) Réaumur.
(C) Celsius.
(D) Fahrenheit.
(E) Rankine.

Comentários
Para manter a água em estado líquido, ela não deve atingir as temperaturas de fusão e ebulição, ou seja, deve estar
entre esse intervalo de temperaturas, sendo a menor a temperatura de fusão e a maior a de ebulição.
Na escala Fahrenheit, o intervalo vai de 32 a 212 graus, na Celsius de 0 a 100 graus e na Kelvin de 273 a 373. As duas
escalas menos conhecidas, Réaumur e Rankine, têm suas temperaturas de fusão e ebulição entre 0 e 80 graus e entre 492
e 672, respectivamente.
Gabarito: D.
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15. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Sprays aerossóis são medicamentos de uso
externo muito comuns para dores musculares com ação anti-inflamatória, mas causam desconforto pela baixa temperatura
ao pressionar o local de saída do remédio e ele entrar em contato com a pele. Essa brusca queda na temperatura é
consequência de uma
(A) compressão adiabática, fazendo com que o gás receba trabalho e aumente sua energia interna.
(B) expansão adiabática, fazendo com que o gás realize trabalho e diminua sua energia interna.
(C) expansão adiabática, fazendo com que o gás receba trabalho e diminua sua energia interna.
(D) compressão isobárica, fazendo com que o gás receba trabalho e aumente sua energia interna.
(E) expansão isobárica, fazendo com que o gás realize trabalho e diminua sua energia interna.

Comentários
O gás confinado no recipiente do spray expande-se tão rapidamente que não consegue trocar energia térmica com o
meio externo caracterizando uma transformação adiabática. Um gás ideal, ao sofrer uma expansão, realiza trabalho sobre
sua vizinhança, visto que o trabalho é diretamente proporcional à variação de volume do gás pela relação abaixo:
𝑊 = 𝑃 ⋅ ∆𝑉
Na equação da primeira lei da termodinâmica que estabelece a relação da quantidade de energia térmica trocada com
o meio externo e o trabalho com a variação da energia interna, temos que Q = 0 (transformação adiabática) e que, pela
expansão do gás, o volume final é maior que o volume inicial, logo o trabalho terá sinal positivo.
∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊
∆𝑈 = −(+𝑊) = −𝑊
O sinal negativo resultante indica uma variação negativa na energia interna, ou seja, a energia interna do gás ideal
diminui baixando sua temperatura.
Gabarito: B.

16. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Julgue as afirmações abaixo.
I – Uma bateria com carga elétrica correspondente a 2Ah conectada a um dispositivo que possui uma corrente de fuga de
6A é completamente descarregada em 20min.
II – Em um gerador real, é denominada corrente de curto-circuito aquela que atravessa o circuito quando toda a força
eletromotriz é aplicada sobre sua resistência interna.
III – A potência útil transferida a um circuito com uma força eletromotriz de 7V, que possui resistência interna de 1,5Ω
percorrida por uma corrente elétrica de intensidade de 3A é igual a 2,5W.
Estão corretas:
(A) Somente a I.
(B) Somente a II.
(C) Somente I e II.
(D) Somente I e III.
(E) I, II e III.
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Comentários
I – CORRETA.
A intensidade de corrente elétrica é definida pela equação abaixo:
𝑖=

𝑄
∆𝑡

A fim de ter todas as unidades coerentes para verificar a veracidade da afirmação, devemos transformar o tempo de
minutos para horas.
𝑡 = 20𝑚𝑖𝑛 =

1
ℎ
3

Feita a conversão e voltando a equação inicial, temos:
𝑖=

2
3
= 2 ⋅ = 6𝐴
1/3
1

II – CORRETA.
Um gerador real possui uma resistência interna onde é dissipada parte da potência oferecida pela fonte.

A diferença de potencial entre os extremos de um gerador é dada pela diferença força eletromotriz 𝜀 e a tensão dissipada
na resistência interna, dada pela primeira lei de Ohm (V = r.i).
𝑈 =𝜀−𝑟⋅𝑖
Caso o gerador dissipe toda sua potência na resistência interna, a força eletromotriz torna-se a própria queda de
potencial no resistor r.
𝜀 =𝑟⋅𝑖
Dessa forma, a corrente elétrica que atravessa o resistor r é chamada de corrente de curto-circuito (𝑖𝑐𝑐 ):
𝜀
𝑖𝑐𝑐 =
𝑟
III – INCORRETA.
Pela equação demonstrada na afirmação anterior, podemos descobrir qual é a diferença de potencial U nos terminais
do circuito conectado ao gerador.
𝑈 = 7 − 1,5 ⋅ 3
𝑈 = 7 − 4,5 = 2,5 𝑉
A potência útil é dada pela relação:
𝑃 =𝑈⋅𝑖
𝑃 = 2,5 ⋅ 3 = 7,5𝑊
Gabarito: C.
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17. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Um pêndulo na superfície da Terra oscila,
sem amortecimento, com um fio inextensível, de massa desprezível e de comprimento de 𝟏𝟎−𝟑m, em um local onde a
aceleração gravitacional vale 10m/s². Utilizando 𝝅 = 𝟑, uma onda que se propaga com uma velocidade de 50m/s e possui
frequência igual à do pêndulo tem um comprimento de onda de:
(A) 3 m
(B) 2,5 m
(C) 2 m
(D) 1,5 m
(E) 1 m
Comentários
O período de oscilação de um pêndulo é dado por:
𝑻=𝟐⋅𝝅⋅√

𝑻=𝟐⋅𝝅⋅√

𝑳
𝒈

𝟏𝟎−𝟑
= 𝟐 ⋅ 𝝅 ⋅ √𝟏𝟎−𝟒
𝟏𝟎

𝑻 = 𝟐 ⋅ 𝟑 ⋅ 𝟏𝟎−𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟔𝒔
A velocidade de uma onda pode ser calculada por:
𝒗=

𝝀
𝑻

Portanto, o comprimento de onda será:
𝝀=𝒗⋅𝑻
𝝀 = 𝟓𝟎 ⋅ 𝟎, 𝟎𝟔 = 𝟑𝒎
Gabarito: A.

18. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Bicicletas comuns possuem os pedais
conectados pelo mesmo eixo a uma coroa e a coroa é ligada à catraca por uma correia, que, por sua vez, também está
ligada à roda pelo mesmo eixo, como mostra a figura abaixo.
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Sabendo que o raio da roda é de 0,4 m, que a engrenagem da coroa possui 45 dentes e que a engrenagem da catraca
possui 15 dentes, um ciclista pedala dando uma volta nos pedais a cada segundo, mantendo sua velocidade constante. O
valor da velocidade da bicicleta deve estar mais próximo de:
(A) 𝝅 𝒎/𝒔
(B) 𝟏, 𝟐𝝅 𝒎/𝒔
(C) 𝟐, 𝟒𝝅 𝒎/𝒔
(D) 𝟑𝝅 𝒎/𝒔
(E) 𝟔𝝅 𝒎/𝒔
Comentários
A frequência de rotação da coroa é a mesma frequência dos pedais e é o número de voltas dadas em um intervalo de
tempo. Como o ciclista dá uma volta por segundo, a frequência da coroa é 1Hz.
A coroa está ligada à catraca por uma correia. Portanto, suas velocidades tangenciais são iguais. Podemos determinar
uma relação entre elas:
𝒗𝒄𝒐 = 𝒗𝒄𝒂
Para calcular a velocidade tangencial, utilizamos uma equação conhecida no movimento circular uniforme.
𝒗=𝟐⋅𝝅⋅𝑹⋅𝒇
Assim:
𝟐 ⋅ 𝝅 ⋅ 𝑹𝒄𝒐 ⋅ 𝒇𝒄𝒐 = 𝟐 ⋅ 𝝅 ⋅ 𝑹𝒄𝒂 ⋅ 𝒇𝒄𝒂
𝑹𝒄𝒐 ⋅ 𝒇𝒄𝒐 = 𝑹𝒄𝒂 ⋅ 𝒇𝒄𝒂
Os raios das engrenagens são diretamente proporcionais ao número de dentes. Assim, podemos escrever.
𝟒𝟓 ⋅ 𝟏 = 𝟏𝟓 ⋅ 𝒇𝒄𝒂
𝒇𝒄𝒂 = 𝟑 𝑯𝒛
Pela roda estar movimentando-se no mesmo eixo da catraca, suas frequências são idênticas, visto que suas velocidades
angulares são iguais.
𝒇𝒓𝒐𝒅𝒂 = 𝟑 𝑯𝒛
Com a mesma equação acima, podemos determinar a velocidade tangencial da roda que é a mesma velocidade de
movimento da bicicleta.
𝒗 = 𝟐 ⋅ 𝝅 ⋅ 𝟎, 𝟒 ⋅ 𝟑
𝒗 = 𝟐, 𝟒𝝅 𝒎/𝒔
Gabarito: C.
19. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Um canhão de massa M, inclinado com um
ângulo 𝜽 sofre um recuo após o disparo de um projétil de massa m com velocidade 𝒗. O canhão está apoiado sobre rodas
que possuem resistência ao rolamento e massa desprezíveis. Considerando que a componente horizontal da velocidade de
disparo da bala é 𝒗𝒙 , a velocidade de recuo horizontal V do canhão vale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

𝒎⋅𝒗⋅𝒕𝒈(𝜽)
𝑴
𝑴
𝒎⋅𝒗⋅𝒔𝒆𝒏(𝜽)
𝒎⋅𝒗⋅𝒔𝒆𝒏(𝜽)
𝑴
𝑴
𝒎⋅𝒗⋅𝒄𝒐𝒔(𝜽)
𝒎⋅𝒗⋅𝒄𝒐𝒔(𝜽)
𝑴
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Comentários
Podemos identificar os vetores velocidade no seguinte desenho:

A projeção horizontal da velocidade do projétil pode ser dada pela seguinte relação:
𝒗𝒙 = 𝒗 ⋅ 𝐜𝐨𝐬 (𝜽)
A quantidade de movimento é encontrada pela equação abaixo:
𝑸=𝒎⋅𝒗
A quantidade de movimento é conservada antes e depois do disparo.
𝑸𝒊 = 𝑸 𝒇
A princípio, ambos os corpos estão em repouso, portanto a quantidade de movimento que é dada pela equação abaixo,
inicialmente, é nula.
𝑸𝒊 = 𝟎
𝑸𝒇 = 𝟎
A quantidade de movimento final é dada por:
𝑸𝒇 = 𝑸𝒂 + 𝑸𝒑
De acordo com a equação anterior, “𝑸𝒂 ” e “𝑸𝒑 ” podem ser calculadas definindo, primeiramente, um referencial.
Reconhecendo o sentido crescente do eixo x como positivo, horizontalmente para a direita, temos:
𝑸𝒂 = 𝑴 ⋅ (−𝑽)
𝑸𝒑 = 𝒎 ⋅ 𝒗𝒙
Portanto:
𝑸𝒇 = −𝑴 ⋅ 𝑽 + 𝒎 ⋅ 𝒗𝒙
−𝑴 ⋅ 𝑽 + 𝒎 ⋅ 𝒗𝒙 = 𝟎
𝑴 ⋅ 𝑽 = 𝒎 ⋅ 𝒗𝒙
Substituindo 𝒗𝒙 por 𝒗 ⋅ 𝐜𝐨𝐬 (𝜽), obtemos:
𝑴 ⋅ 𝑽 = 𝒎 ⋅ 𝒗 ⋅ 𝐜𝐨𝐬 (𝜽)
𝑽=
Gabarito: E.

𝒎 ⋅ 𝒗 ⋅ 𝐜𝐨𝐬 (𝜽)
𝑴
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20. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Henrique Goulart) Imersa em um campo gravitacional e em um
campo elétrico vertical e para baixo, de módulo 𝟖 ⋅ 𝟏𝟎𝟑 N/C, uma partícula que estava inicialmente neutra e que perdeu 𝟒 ⋅
𝟏𝟎16 elétrons se movimenta verticalmente para cima com velocidade crescente. Desconsiderando a resistência do ar, essa
partícula possui uma massa de 100g e está sujeita a uma variação temporal da velocidade cujo módulo vale:
Dados: 𝒈 = 𝟏𝟎 𝒎/𝒔²; 𝒆 = 𝟏, 𝟔 ⋅ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪.
(A) 𝟒, 𝟐 𝒎/𝒔²
(B) 𝟒𝟏, 𝟐 𝒎/𝒔²
(C) 𝟓, 𝟐 𝒎/𝒔²
(D) 50,2 𝒎/𝒔²
(E) 𝟓𝟎𝟐, 𝟎 𝒎/𝒔²

Comentários
Primeiramente, devemos identificar as forças exercidas sobre a partícula.

A partícula está submersa em um campo elétrico, ou seja, agirá sobre ela uma força elétrica 𝑭𝒆 . Pela partícula ter um
movimento acelerado e para cima, além de compreender que, por ter perdido elétrons, é uma partícula negativamente
carregada, a força elétrica a qual ela está submetida é vertical e para cima, sendo, assim, maior que a força peso.
De acordo com a Segunda Lei de Newton, temos:
𝑭𝑹 = 𝒎 ⋅ 𝒂
A resultante das forças é obtida a partir da soma dos vetores força sobre um corpo. Os vetores possuem mesma direção,
porém sentidos contrários tendo, então, seus módulos subtraídos para obter-se o valor resultante.
𝑭𝑹 = 𝑭𝒆 − 𝑷
Logo,
𝑭𝒆 − 𝑷 = 𝒎 ⋅ 𝒂
Para calcular as forças, é necessário, primeiramente, determinarmos a carga da partícula pela equação abaixo, em que

n é o número de elétrons perdidos e e é a carga elétrica fundamental.
𝑸= 𝒏⋅𝒆

𝑸 = 𝟒 ⋅ 𝟏𝟎16 ⋅ 𝟏, 𝟔 ⋅ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 = 𝟔, 𝟒 ⋅ 𝟏𝟎−𝟑 𝑪
A Força Elétrica é dada pelo produto do Campo Elétrico pela quantidade de carga elétrica líquida da partícula, enquanto
a Força Peso é dada pelo produto da massa e a aceleração gravitacional.
𝑭𝒆 = 𝑬 ⋅ 𝒒
𝑷= 𝒎⋅𝒈
A unidade de massa deve ser convertida para quilogramas: 100g = 0,1kg. Substituindo os valores, temos:
𝑭𝒆 = 𝟖 ⋅ 𝟏𝟎𝟑 ⋅ 𝟔, 𝟒 ⋅ 𝟏𝟎−𝟑 = 𝟓𝟏, 𝟐 𝑵
𝑷 = 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝟏𝟎 = 𝟏𝑵
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Voltando à equação inicial:

𝑭𝒆 − 𝑷 = 𝒎 ⋅ 𝒂
𝟓𝟏, 𝟐 − 𝟏 = 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝒂
𝟓𝟎, 𝟐 = 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝒂
𝒂 = 𝟓𝟎𝟐, 𝟎 𝒎/𝒔²
Gabarito: E.

Considerações Finais

Faaaaale, Guerreira!
Faaaaale, Guerreiro!
Não se esqueça de que estarei sempre à disposição, principalmente via redes sociais, para trilhar com você o
caminho até a aprovação!

Super abraço do
Prof. Henrique Goulart.

Prepare o café e o chocolate e até a próxima!
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Questões de Química
Resolvidas e comentadas por: Prof. Gabriel Prazeres
21. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) A tabela abaixo traz os valores de entalpia
padrão de formação 𝛥𝐻𝑓0 (em kJ/mol) para algumas substâncias a 298 K.

Substância
Acetileno
Propano
Água
Dióxido de carbono

Fórmula
C2H2 (g)
C3H8 (g)
H2O (l)

𝜟𝑯𝟎𝒇 (em kJ/mol)
+X
-Y
-285,8

CO2 (g)

-393,5

Sabendo que as variações de entalpia padrão de reação (𝛥𝐻𝑟0 ), em kJ/mol, para a combustão completa dos gases acetileno
e propano são -1298,00 e -2218,85, respectivamente, os valores de X e Y são:
(A) 225,20 e 103,85.
(B) 453,10 e 207,82.
(C) 567,11 e 346,89.
(D) 645,23 e 475,65.
(E) 743,21 e 543,21.

Comentários:
Para a combustão do acetileno, temos:
C2 H2 (g) + 5/2 O2 (g) ⟶ 2CO2 (g) + H2 O(l)
Sabendo que a entalpia padrão de formação da forma mais estável de um elemento é zero, como é o caso do O 2 (g),
nesta reação apenas consideraremos o acetileno como reagente e CO2 (g) e H2O (l) como produtos.
A variação de entalpia padrão para uma reação é dada por:
ΔHr0 = somatória das entalpias padrões de formação dos produtos
− somatória das entalpias padrões de formação dos reagentes
Considerando o número de mols para cada substância presente na equação balanceada e em posse dos dados da tabela,
temos que:
−1298,00 = [(2 ⋅ (−393,5) + 1 ⋅ (−285,8)] − [X]
X = +1298,00 − 1072,8
X = +225,2 kJ/mol
Para a combustão do propano, temos:
C3 H8 (g) + 5O2 (g) ⟶ 3CO2 (g) + 4H2 O(l)
Sabendo que a entalpia padrão de formação da forma mais estável de um elemento é zero, como é o caso do O 2 (g),
nesta reação apenas consideraremos o propano como reagente e CO2 (g) e H2O (l) como produtos.
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Considerando o número de mols para cada substância presente na equação balanceada e em posse dos dados da tabela,
temos que:
−2219,85 = [(3 ⋅ (−393,5) + 4 ⋅ (−285,8)] − [Y]
Y = +2219,85 − 2323,7
Y = −103,85 kJ/mol
Conteúdo da Questão: Termoquímica
Gabarito: A.

22. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) Abaixo, estão representadas as estruturas
moleculares da codeína e da morfina, compostos que estão entre os mais eficazes analgésicos conhecidos.

É correto afirmar que esses compostos apresentam:
(A) isomeria de posição.
(B) as mesmas funções orgânicas.
(C) mais de um carbono quaternário.
(D) baixa solubilidade em água e etanol.
(E) as mesmas temperaturas de fusão e ebulição.

Comentários:
Julgando os itens, temos:
(A) Errado. As moléculas diferem-se pela existência do grupo CH3O presente na codeína em substituição ao grupo OH
da morfina, como demonstrado a seguir, e, portanto, não apresentam isomeria de posição.
(B) Errado. As moléculas apresentam as mesmas funções orgânicas, como demonstrado:
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(C) Errado. As moléculas apresentam apenas um carbono quaternário, como demonstrado:

(D) Correto. Devido à presença dos grupos OH, as moléculas apresentam solubilidade em água e etanol.
(E) Errado. Como a molécula de morfina possui mais grupos hidroxila do que a codeína, suas temperaturas de fusão e
de ebulição tendem a ser maiores, devido às ligações de hidrogênio.
Conteúdo da Questão: Compostos Orgânicos.
Gabarito: D.

23.
A Putrescina é uma poliamina formada a partir do aminoácido ornitina, por meio de uma reação catalisada pela
enzima ornitina descarboxilase (OCD), demonstrada a seguir. A ornitina, por sua vez, é originada da clivagem do
aminoácido arginina, por uma reação catalisada pela arginase.

Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/151130/pereira_fdc_dr_rcla_int.pdf?seq.

Acesso em 20 de abril de 2021.
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(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) Em um experimento realizado em laboratório,
observou-se que a reação de produção da putrescina, catalisada pela ODC, gerou 132 g de gás carbônico. Sendo assim, é
possível dizer que o número de moléculas de ornitina que participou dessa reação é próximo de:
(A) 1,8⋅1024.
(B) 2,6⋅1025.
(C) 3,1⋅1026.
(D) 4,5⋅1027.
(E) 5,7⋅1028.
Comentários:
Com a massa de gás carbônico gerada e sua massa molar, calcula-se o número de mol de gás formado:
m
n=
MM
132 g
n=
44 g/mol
n = 3 mols de gás gerados.
Pela reação, é possível observar que cada mol de ornitina gerará 1 mol de gás carbônico. Sendo assim, o número de
mol de ornitina presente na reação é 3, e então:
1 mol − − − − − −6,02 ⋅ 1023 moléculas
3 mol − − − − − − − − − −x moléculas
x = 1,8 ⋅ 1024 moléculas de ornitina participam da reação.
Conteúdo da Questão: Cálculo Estequiométrico.
Gabarito: A.

24.
A curva abaixo ilustra o decaimento radioativo do isótopo Iodo-132.

Fonte: UFU, 2014.
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(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) Baseado nas informações apresentadas, é correto
dizer que:
(A) após 24 dias, mais de 90% da amostra já decaiu.
(B) o iodo-132 decai emitindo apenas partículas alfa (⍺).
(C) passados 32 dias, a amostra não mais emite quantidades significantes de radiação.
(D) uma amostra de 68 g de iodo-132 pesará apenas 8,5 g após 32 dias decaindo radiativamente.
(E) para que haja 1% de iodo-132, em relação à amostra inicial, são necessários, aproximadamente, 54 dias.
Comentários:
Julgando os itens, temos:
(A) Errado. De acordo com o gráfico, após 24 dias haverá 12,5% da amostra e, portanto, 87,5% haverão decaído.
(B) Errado. Não é possível obter essa informação pela análise do gráfico.
(C) Errado. Passados 32 dias, haverá ainda 6,25% da amostra e esta ainda emitirá radiação.
(D) Errado. Como mostra o gráfico, o tempo de meia-vida do iodo-132 é 8 dias. Sendo assim, uma amostra de 68 g de
iodo-132 pesará apenas 8,5 g após 24 dias decaindo radiativamente, como demonstrado:

68 g

8 dias
−−−−−−−

8 dias
8 dias
34 g −−−−−−−
17 g −−−−−−−
8,5 g

(E) Correto. Para que haja 1% de iodo-132, em relação à amostra inicial, são necessários, aproximadamente, 54 dias,
como demonstrado:

100%

8 dias
−−−−−−−

8 dias
8 dias
8 dias
8 dias
8 dias
50% −−−−−−−
25% −−−−−−−
12,5% −−−−−−−
6,25% −−−−−−−
3,125% −−−−−−−
1,5625%

Após 48 dias, haverá 1,5625% e, portanto, 0,5625% precisam decair para chegar em 1%.

8 dias − − − − − −0,78125% terão decaido
x dias − − − − − −0,5625% terão decaido
x = 5,76 dias para decair 0,5625%
Portanto, em aproximadamente 54 dias haverá 1% da amostra inicial.
Conteúdo da Questão: Química Nuclear.
Gabarito: E.

25.
De forma geral, os airbags funcionam de acordo com os seguintes passos:
1. A desaceleração brusca do carro ativa o dispositivo de airbag, que envia um sinal elétrico para o ignitor do
gerador de gás;
2. O ignitor funciona como uma espoleta. Dentro do gerador de gás, esse dispositivo pirotécnico faz com que a
azida de sódio (NaN3(s)) se decomponha em seus elementos constituintes;
3. A reação química gera gás nitrogênio suficiente para encher a bolsa, de 90 litros, em apenas 30 milésimos de
segundo.
Disponível em: https://super.abril.com.br/tecnologia/como-funciona-o-airbag/. Acesso em 20 de abril de 2021.
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(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) Considerando condições normais de temperatura
e pressão, em que 1 mol de gás ocupa 22,4 L, a massa de azida de sódio que necessita estar presente no gerador de gás
para que a bolsa encha completamente é, em gramas, próxima de:
(A) 89.
(B) 174.
(C) 223.
(D) 356.
(E) 489.

Comentários:
A azida de sódio decompõe-se da seguinte forma:
2 NaN3 (s) ⟶ 2 Na(s) + 3 N2 (g)
Sendo assim, a razão estequiométrica entre a azida de sódio e o gás nitrogênio é 2:3.
Se 1 mol de gás ocupa 22,4 L nas CNTPs, encontramos a quantidade molar necessária para encher os 90 litros da bolsa:
22,4 L − − − − − − − −1 mol
90,0 L − − − − − − − −x mol
x = 4,02 mols de gás nitrogênio.
Então,
2 mols − − − − − − − −3 mols
y mols − − − − − − − −4,02 mols
y = 2,68 mols de azida de sódio são necessários.
Conhecendo a massa molar da azida de sódio: 65 g/mol, calcula-se a massa:
m
n=
MM
m
2,68 mols =
65 g/mol
m = 174,2 g de azida são necessários.
Conteúdo da Questão: Cálculo Estequiométrico/Gases.
Gabarito: B.
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Leia o texto para responder às questões 26 e 27.
De acordo com o químico e engenheiro químico Arnaldo Borges, o monoetilenoglicol (MOG), como pode ser
chamado o etilenoglicol, e o dietilenoglicol (DEG) são substâncias tóxicas aos seres humanos. Acontece que, pelas
características das moléculas, representadas a seguir, a toxicidade do dietilenoglicol é maior que a do etilenoglicol,
carecendo então de doses mínimas (mililitros) do produto para intoxicar seriamente o ser humano. “O dietilenoglicol
é mais reativo que o mono”, explica o especialista.

“Ambos têm propriedade anticongelante, diminuindo o ponto de congelamento da água, por isso são adicionados
em sistemas de refrigeração em circuitos fechados, como os de carros e processos industriais”, acrescenta o químico.
Disponível em: https://autopapo.uol.com.br/noticia/diferenca-etilenoglicol-dietilenoglicol/. Acesso em 19 de abril de 2021.

26. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) Baseado nas estruturas dos compostos
etilenoglicol e dietilenoglicol foram feitas as seguintes afirmações:
I. Apenas o dietilenoglicol apresenta heteroátomo em sua estrutura.
II. O dietilenoglicol apresenta pontos de fusão e de ebulição mais altos que o etilenoglicol.
III. Ambos são poliálcoois solúveis em água, e o dietilenoglicol ainda apresenta a função éter.
IV. Apesar de suas similaridades químicas, não são moléculas isômeras, já que a fórmula química do etilenoglicol é C 2H6O2
enquanto do dietilenoglicol é C4H12O3.
É correto o que se afirma em:
(A) I e III.
(B) II e III.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) I, II, III e IV.
Comentários:
Julgando os itens, temos:
I. Correto. Apenas o dietilenoglicol apresenta heteroátomo em sua estrutura, que é o átomo de oxigênio ligado a dois
átomos de carbono.
II. Correto. Devido à presença de mais um átomo de oxigênio e maior cadeia carbônica, o dietilenoglicol apresenta
pontos de fusão e de ebulição mais altos que o etilenoglicol.
III. Correto. Ambos são poliálcoois (apresentam dois grupos OH em suas estruturas) solúveis em água, e o dietilenoglicol
ainda apresenta a função éter (caracterizada pela presença no oxigênio ligado a dois átomos de carbono).
IV. Errado. Apesar de suas similaridades químicas, não são moléculas isômeras, já que a fórmula química do etilenoglicol
é C2H6O2 enquanto do dietilenoglicol é C4H10O3.
Conteúdo da Questão: Propriedades dos Compostos Orgânicos.
Gabarito: D.
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27. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) A propriedade anticongelante do etilenoglicol
e do dietilenoglicol, ou seja, o abaixamento no ponto de solidificação da água que ocorre após a adição desses compostos,
deve-se:
(A) ao abaixamento da pressão atmosférica do ambiente causada pela presença do soluto.
(B) ao elevado peso molecular do composto adicionado, que acarreta aumento da densidade da água.
(C) à diminuição da energia cinética de suas moléculas, ocasionada pela presença das moléculas do composto adicionado.
(D) à interação eletrostática entre suas moléculas e as do composto adicionado, que irá dificultar a organização da água em
fase sólida.
(E) à presença de soluto no ambiente anteriormente composto apenas por solvente puro, o que também acarreta diminuição
do ponto de ebulição da água.

Comentários:
Julgando os itens, temos:
(A) Errado. A pressão atmosférica do ambiente está relacionada à altitude, e não alterada pela presença ou não de
soluto.
(B) Errado. A densidade da água não é alterada pela adição de solutos a ela.
(C) Errado. A energia cinética das moléculas está relacionada ao seu movimento. A diminuição da energia cinética de
moléculas pode resultar no aumento de sua temperatura de vaporização.
(D) Correto. O etilenoglicol e o dietilenoglicol possuem dois grupos OH em suas estruturas, que acarreta interação
eletrostática entre suas moléculas e as moléculas de água, que dificultará a organização da água em fase sólida.
(E) Errado. A presença de soluto no ambiente anteriormente composto apenas por solvente puro acarreta a elevação
do ponto de ebulição da água.
Conteúdo da Questão: Propriedades Coligativas/Interações Moleculares.
Gabarito: D.

28.
Dentre os oito elementos químicos mais abundantes na crosta terrestre, o ferro figura em quarto lugar com cerca
de 5% em massa. Os outros elementos são oxigênio (46,6%), silício (26,72%), alumínio (8,13%), cálcio (3,63%),
sódio (2,83%), potássio (2,59%) e magnésio (2,09%), como demonstrado no gráfico a seguir. Esses elementos
correspondem aproximadamente a 97,59% da massa da crosta terrestre. É possível, pois, inferir que a crosta terrestre
é formada principalmente por compostos na forma de óxidos, hidróxidos e aluminosilicatos.

Disponível em: Duarte, H. A. “Ferro - um elemento químico estratégico que permeia história, economia e sociedade”. Quím. Nova, 2019.
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(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) De acordo com os dados apresentados acima,
podemos concluir que:
(A) mais da metade da crosta terrestre é constituída por metais.
(B) os elementos não metálicos contribuem com aproximadamente 50% da composição da crosta terrestre.
(C) os metais de transição interna do bloco d, representados por ferro e alumínio, compõem cerca de 13% da crosta terrestre.
(D) entre os elementos ilustrados no gráfico, os metais alcalinos apresentam abundância relativa maior que os metais
alcalinos terrosos.
(E) o elemento presente em maior abundância na crosta terrestre pode ser encontrado na composição de compostos sólidos,
líquidos e gasosos.
Comentários:
Julgando os itens, temos:
(A) Errado. Oxigênio e silício, elementos não metálicos, constituem mais de 70% da crosta terrestre e, portanto, a
contribuição dos metais não representa metade da composição da crosta terrestre.
(B) Errado. Apenas oxigênio e silício, elementos não metálicos, já representam mais de 70% da composição da crosta
terrestre.
(C) Errado. O alumínio não é um metal de transição interna do bloco d.
(D) Errado. Os metais alcalinos ilustrados no gráfico, sódio e potássio, somam 5,42% enquanto os metais alcalinos
terrosos, cálcio e magnésio, somam 5,72%.
(E) Correto. O elemento presente em maior abundância na crosta terrestre, o oxigênio, pode ser encontrado na
composição de compostos sólidos (como óxidos e hidróxidos), líquidos (como a água) e gasosos (como os gases O2 e CO2).
Conteúdo da Questão: Elementos Químicos.
Gabarito: E.

29. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) As proteínas são macromoléculas biológicas
formadas pela união das moléculas orgânicas de aminoácidos (compostos que apresentam 1 grupo amino e 1 grupo ácido
carboxílico em suas estruturas), que ocorrem por meio de ligações peptídicas. Estas, por sua vez, são formadas quando o
grupo carboxilo de uma molécula reage com o grupo amina de outra molécula, liberando uma molécula de água.
Considerando a estabilização dessas macromoléculas em meio biológico, ou seja, ambiente aquoso, assinale a alternativa
correta.
(A) Apenas ligações fracas atuam na estabilização das estruturas das proteínas.
(B) As estruturas das proteínas são estabilizadas apenas por interações hidrofílicas.
(C) As estruturas das proteínas são estabilizadas tanto por interações hidrofóbicas quanto por hidrofílicas.
(D) As cadeias hidrofóbicas de aminoácidos tendem a ficar expostas durante a estabilização em meio aquoso.
(E) A estabilização das estruturas das proteínas ocorre apenas por ligações fortes, como as ligações de hidrogênio.
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Comentários:
Julgando os itens, temos:
(A) Errado. Tanto ligações fracas quanto ligações fortes, como as ligações de hidrogênio, atuam na estabilização das
estruturas das proteínas.
(B) Errado. Como as estruturas das proteínas apresentam regiões polar e apolar, essas são estabilizadas em meio aquoso
por interações hidrofílicas e hidrofóbicas.
(C) Correto. As estruturas das proteínas são estabilizadas tanto por interações hidrofóbicas quanto por hidrofílicas.
(D) Errado. As cadeias hidrofóbicas de aminoácidos tendem a agrupar-se no interior das proteínas, longe da água,
durante a estabilização em meio aquoso.
(E) Errado. A estabilização das estruturas das proteínas ocorre tanto por ligações fortes, como as ligações de hidrogênio,
quanto por ligações mais fracas, como as ligações peptídicas.
Conteúdo da Questão: Interações Intermoleculares.
Gabarito: C.

30. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Gabriel Prazeres) O solvente polar aprótico acetonitrila (CH3NC)
é largamente utilizado em síntese química e na extração de pesticidas em amostras de plantas, sementes e produtos
derivados da soja, e pode ser obtido por meio da transformação da isonitrila de metila (CH3NC), como representado:

Esse, é um processo de primeira ordem, e a concentração de isonitrila de metila reduz pela metade a cada 25 minutos, por
meio de uma reação em que a velocidade _________ com o passar do tempo. Sendo assim, partindo de 500 mL de solução
de concentração inicial igual a 4,8 mol/L de isonitrila de metila, após 2 horas e 5 minutos haverá ____ mol deste composto
e ____ mol de acetonitrila.

As lacunas do texto são corretamente preenchidas por:
(A) diminui – 0,15 – 4,65.
(B) aumenta – 0,15 – 4,65.
(C) diminui – 0,075 – 2,325.
(D) aumenta – 0,075 – 2,325.
(E) se mantém constante – 0,075 – 2,325.
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Comentários:
Sendo a concentração inicial de CH3NC 4,8 mol/L, temos que:

4,8 mol/L

25min
−−−−−−−

25min
25min
25min
25min
2,4 mol/L −−−−−−−
1,2 mol/L −−−−−−−
0,6 mol/L −−−−−−−
0,3 mol/L −−−−−−−
0,15 mol/L

5x 25 minutos = 125 minutos = 2 horas e 5 minutos.
Como o volume da solução é 500 mL:
M=

n
V

0,15 mol/L =

n
0,5 L

n = 0,075 mol de isonitrila de metila ainda em solução.
No início:
M=

n
V

4,8 mol/L =

n
0,5 L

n = 2,4 mol de isonitrila de metila estavam presentes em solução.
Então, como a isonitrila de metila é transformada em acetonitrila:
2,4 mol − 0,075 mol = 2,325 mol de acetonitrila são formados.
Calculando a velocidade da reação:
[2,4 − 4,8]
= 0,096 mol ⋅ L−1 ⋅ min−1
25
[1,2 − 2,4]
Vm 2 =
= 0,048 mol ⋅ L−1 ⋅ min−1
25
[0,6 − 1,2]
Vm 3 =
= 0,024 mol ⋅ L−1 ⋅ min−1
25
[0,3 − 0,6]
Vm 4 =
= 0,012 mol ⋅ L−1 ⋅ min−1
25
[0,15 − 0,3]
Vm 5 =
= 0,006 mol ⋅ L−1 ⋅ min−1
25
Vm 1 =

Conclui-se que esta diminui com o passar o tempo.
Conteúdo da Questão: Cinética Química.
Gabarito: C.
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Tabela Periódica
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BIOLOGIA

S

Prof.ª Bruna Klassa / Prof.ª Carol Negrin
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Questões de Biologia
Resolvidas e comentadas por: Prof.ª Bruna Klassa / Prof.ª Carol Negrin
31. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bruna Klassa) Correlacione a coluna da esquerda com a coluna
da direita, de acordo com a origem embrionária dos órgãos.
(_) estômago
(_) pele
(_) cérebro

1. Ectoderme
2. Endoderme
3. Mesoderme

(_) músculos
(_) rim

(A) 3, 1, 2, 2, 2.
(B) 3, 1, 1, 2, 3.
(C) 2, 3, 2, 3, 1.
(D) 2, 1, 1, 3, 3.
(E) 1, 2, 3, 3, 2.
Comentários
O sistema digestório deriva do folheto germinativo endoderme. Pele e sistema nervoso derivam da ectoderme. Músculos
e sistema urinário derivam da mesoderme.
A alternativa D está certa.
Gabarito: D.

32.

Um dia eu vou estar à toa
E você vai estar na mira
Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe
Que é difícil de dizer
O meu coração é um músculo involuntário
E ele pulsa por você
Um dia eu vou estar contigo
E você vai estar na minha
Marisa Monte – Eu sei
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(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Bruna Klassa) Não é exemplo de ação involuntária:
(A) a respiração.
(B) a mastigação.
(C) o ato reflexo.
(D) a digestão.
(E) a cólica menstrual.
Comentários
Das alternativas, a única passível de controle (ação voluntária) é a mastigação. As demais ações acontecem
independentemente da nossa vontade. A alternativa B está certa.
Gabarito: B.

33. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Bruna Klassa) A circulação dos insetos é do tipo lacunar ou
aberta. O coração dorsal bombeia a hemolinfa para a extremidade anterior, fazendo-a atingir lacunas corporais ou hemoceles
onde, lentamente, ocorrem as trocas (nutrientes por excretas) nos tecidos.
Também apresentam circulação lacunar:
(A) os camarões.
(B) as lulas.
(C) as tênias.
(D) as lombrigas.
(E) as amebas.
Comentários
A alternativa A está certa. Artrópodes e Moluscos (exceto cefalópodes) apresentam circulação aberta ou lacunar. Lulas
e polvos possuem circulação fechada, tênias e lombrigas não possuem sistema circulatório e amebas são seres unicelulares.
Gabarito: A.

34. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Bruna Klassa) Durante o ciclo celular, duas fases são distintas:
a interfase e a fase M, de divisão. Assinale a alternativa correta.
(A) A interfase divide-se em fase G1, S e G2, sendo a fase S o momento em que ocorre a condensação do DNA.
(B) A mitose é definida como a divisão celular da qual se originam duas células-filhas idênticas à célula mãe, sendo sua
aplicabilidade a geração de gametas.
(C) A metáfase mitótica é um momento importante da divisão, no qual ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos
no equador da célula.
(D) A mitose celular termina com a separação citoplasmática das células-filhas, evento denominado cariocinese.
(E) Caso não haja a formação das fibras do fuso, a célula estaciona a divisão na fase metafásica.
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Comentários
A alternativa A está errada, porque durante a fase S ocorre duplicação do DNA, não a condensação.
A alternativa B está errada, porque a meiose é o processo pelo qual se formam os gametas.
A alternativa C está errada, porque o pareamento dos cromossomos homólogos só ocorre na metáfase I da meiose.
A alternativa D está errada, porque cariocinese é a divisão do núcleo celular, momento em que o material genético de
uma célula se divide entre duas células-filhas. Citocinese é a divisão do citoplasma.
A alternativa E está certa. A colchicina, por exemplo, é um alcaloide que inibe a formação das proteínas do fuso mitótico
na metáfase, impedindo que a célula entre no próximo estágio de divisão, a anáfase, em que as cromátides irmãs são
separadas.
Gabarito: E.

35. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Bruna Klassa) Sobre a reprodução dos fungos terrestres,
(A) ela só pode ser assexuada, por brotamento ou formação de esporos.
(B) ela pode ser sexuada ou assexuada.
(C) pode ser assexuada, dividida em três etapas: plasmogamia, cariogamia e meiose.
(D) pode ser sexuada, com meiose espórica.
(E) ela só pode ser sexuada, com a fusão dos gametas.
Comentários
A alternativa A está errada, porque também pode ser sexuada.
A alternativa B está certa.
A alternativa C está errada, porque é a reprodução sexuada que se divide em tais etapas. Plasmogamia é a fusão do
citoplasma de dois micélios. Cariogamia é a fusão dos núcleos haploides, formando células diploides. Meiose é a etapa que
restabelece a forma haploide e origina esporos com maior variabilidade genética.
A alternativa D está errada, porque a meiose nos fungos é do tipo zigótica.
A alternativa E está errada, porque não há formação de gametas nos fungos terrestres.
Gabarito: B.

36. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Carol Negrin) São doenças humanas causadas por vírus:
(A) herpes, sífilis e aids.
(B) hepatite, herpes e tuberculose.
(C) hepatite, tricomoníase e leptospirose.
(D) coqueluche, sarampo e poliomielite.
(E) poliomielite, herpes e caxumba.
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Comentários
A alternativa correta é a letra E.
A alternativa A está incorreta, pois sífilis é uma doença bacteriana.
A alternativa B está incorreta, pois tuberculose é uma doença bacteriana.
A alternativa C está incorreta, pois tricomoníase é uma protozoose e a leptospirose é uma bacteriose.
E a alternativa D está incorreta, pois coqueluche é uma doença bacteriana.
Gabarito: B.

37. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Carol Negrin) Algumas plantas apresentam mecanismos que
impedem a fotorrespiração, processo que ocorre quando há baixa disponibilidade de CO2. Aquelas em que o impedimento à
fotorrespiração decorre da separação temporal da fixação do CO 2 (noite) e sua utilização no ciclo de Calvin (dia) são
chamadas de:
(A) plantas C3.
(B) Plantas C4.
(C) Plantas parasitas.
(D) Plantas CAM.
(E) Plantas C2.
Comentários
A alternativa correta é a letra D. Plantas CAM são as plantas que apresentam metabolismo ácido das crassuláceas,
também chamadas de MAC.
A alternativa A está incorreta, pois plantas C3 não possuem mecanismos que impeçam a fotorrespiração.
A alternativa B está incorreta, pois plantas C4 apresentam separação espacial entre os processos de fixação do CO 2
(células do mesofilo) e sua utilização no ciclo de Calvin (células da bainha do feixe vascular).
A alternativa C está incorreta, pois plantas parasitas são assim chamadas por necessitarem retirar seiva de outras
plantas, as hospedeiras.
E a alternativa E está incorreta, pois plantas C2 não existem. Quanto aos diferentes tipos de metabolismo, as plantas
podem ser C3, C4 ou CAM.
Gabarito: D.
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38. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Carol Negrin) O ciclo menstrual é marcado por uma série de
alterações fisiológicas, as quais envolvem maturação de folículos ovarianos e desenvolvimento do endométrio, processos
dirigidos por oscilações nos níveis dos hormônios hipofisários e dos hormônios produzidos pelos ovários.
A menstruação acontece devido à descamação do endométrio, provocada pela ___________________. Com a menstruação
tem início um novo ciclo menstrual. O desenvolvimento de folículos ocorre em virtude do aumento da secreção de
___________ e resulta na secreção de _____________ pelas células foliculares.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.
(A) queda nos níveis de estrógeno; FSH; LH.
(B) aumento nos níveis de progesterona; LH; estrógeno.
(C) queda nos níveis de progesterona; FSH; estrógeno.
(D) aumento nos níveis de FSH; estrógeno; progesterona.
(E) queda nos níveis de progesterona; estrógeno; FSH.
Comentários
A menstruação acontece devido à descamação do endométrio, provocada pela queda nos níveis de progesterona. Com
a menstruação tem início um novo ciclo menstrual. O desenvolvimento de folículos ocorre em virtude do aumento da secreção
de FSH e resulta na secreção de estrógeno pelas células foliculares.
A alternativa correta é a letra C.
Gabarito: C.

39. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Carol Negrin) Observe a teia alimentar abaixo:

Assinale a alternativa correta.
(A) Sapos podem ocupar, simultaneamente, os 2º, 3º e 4º níveis tróficos.
(B) Águias são, simultaneamente, consumidores de 2ª, 3ª e 4ª ordem.
(C) Águias e raposas são consumidores de topo de cadeia.
(D) Cobras, sapos, garças e corujas são consumidores secundários.
(E) Corujas ocupam, simultaneamente, os 3º e 4º níveis tróficos.
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Comentários
A alternativa correta é a letra B. Águias podem ser consumidores de 2ª, 3ª ou 4ª ordem, a depender da cadeia
considerada:
- 2ª ordem: planta → coelho → águia
- 3ª ordem: planta → coelho → cobra → águia
- 4ª ordem: planta → coelho → coruja → raposa → águia
planta → morcego → coruja → raposa → águia
planta → inseto → sapo → cobra → águia
A alternativa A está incorreta, pois sapos ocupam o 3º nível trófico.
A alternativa C está incorreta, pois águias alimentam-se de raposas. Portanto, apenas águias são consumidores de topo.
A alternativa D está incorreta, pois cobras e garças podem ser consumidores secundários ou terciários.
E a alternativa E está incorreta, pois corujas ocupam apenas o 3º nível trófico.
Gabarito: B.

40. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Carol Negrin) Quanto à transcrição em eucariotos, não podemos
afirmar que:
(A) ocorre no núcleo.
(B) forma um transcrito primário maior que o RNAm maduro.
(C) a polimerização ocorre sempre no sentido 3’ → 5’.
(D) utiliza apenas uma das fitas da molécula de DNA como molde.
(E) pode formar diferentes tipos de RNAm, dependo do processamento que ocorrer na fase de splicing.
Comentários
A alternativa que não apresenta uma informação correta é a letra C, pois a polimerização ocorre sempre no sentido 5’
→ 3’.
As demais alternativas estão corretas quanto ao processo de transcrição em eucariontes.
Gabarito: C.
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GEOGRAFIA
S

Prof. Saulo Teruo Takami
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Questões de Geografia
Resolvidas e comentadas por: Prof. Saulo Teruo Takami
41. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – População – Prof. Saulo Teruo Takami) Em uma primeira fase, a
globalização parecia beneficiar o surgimento de uma única superpotência, os EUA. Contudo, o que se percebeu nos anos
posteriores foi o surgimento de potências emergentes, como é o caso dos _______________, acrônimo criado por Jim
O’Neill, economista inglês, para identificar os cinco países que dele fazem parte e que passaram a apresentar um crescimento
sustentável. Um cálculo econômico que permitiu avaliar o crescimento desses países foi o ______________, que mede
indicadores sociais, como educação, saúde e renda.
Os elementos que permitem completar corretamente as lacunas são, respectivamente:
(A) G7 e Taylorismo.
(B) G8 e Terceirização.
(C) G20 e Índice de Gini.
(D) BRICS e IDH.
(E) PIIGS e Taxa de mortalidade infantil.
Comentários
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são consideradas potências emergentes. O Índice de Desenvolvimento
Humano avalia a economia, a saúde e a educação.
Gabarito: D.

42. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Hidrografia – Prof. Saulo Teruo Takami) Os oceanos são grandes
porções de água salgada que banham diversos continentes e apresentam influência no clima mundial. Já os mares:
(A) são sempre porções de água que se encontram isoladas no interior dos continentes, como o Mar do Norte, entre o Reino
Unido e a Noruega.
(B) são ligeiramente maiores que os lagos e possuem água doce.
(C) podem ser isolados, abertos ou interiores, e surgem em diversos pontos dos continentes.
(D) encontram-se apenas entre a Europa, a Ásia e a África, em função de seu contorno continental fechado.
(E) não recebem o afluxo de água doce, por isso mantêm-se extremamente salgados.

Comentários
(A) Incorreto. Além de isolado, um mar pode ser aberto ou interior.
(B) Incorreto. Um mar possui água salgada.
(C) Correto. Isolado não possui conexão com o Oceano.
(D) Incorreto. É encontrado na América.
(E) Incorreto. Recebem água de um rio.
Gabarito: C.

Caderno de Respostas
4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021
43. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Industrialização – Prof. Saulo Teruo Takami) Trata-se de uma
metodologia de produção na qual a redução de custos deve ocorrer com a produção em massa e com a tecnologia capaz de
desenvolver o máximo da produtividade de cada trabalhador. Representou um marco na mudança da primeira para segunda
Revolução Industrial. Desenvolvida inicialmente nos EUA, passou a ser utilizada mundialmente. Essa metodologia é
conhecida como:
(A) toyotismo.
(B) fordismo.
(C) terceirização.
(D) neoliberalismo.
(E) comunismo.
Comentários
“produção em massa”, “desenvolver o máximo da produtividade de cada trabalhador”, “Representou um marco na
mudança da primeira para segunda Revolução Industrial” e “Desenvolvida inicialmente nos EUA” apontam para o Fordismo.
Gabarito: B.

44. (Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Cartografia – Prof. Saulo Teruo Takami) Observe a descrição de
um dos continentes:
“Segundo continente mais extenso, com 41,9 milhões de quilômetros quadrados de área, a ________________ é formada
por duas grandes massas de terra, unidas por uma estreita faixa. Um sistema de cadeias montanhosas percorre o território
em sua porção oeste, sem interrupção, desde o Estreito de Magalhães, no extremo sul, até o Estreito de Bering, no extremo
norte.”
“No tempo das grandes navegações, os europeus deram à região o nome de Novo Mundo. O continente é registrado
cartograficamente pela primeira vez em 1538, quando Gerardus Mercator publica sua primeira versão de mapa-múndi. O
termo _________ é usado para classificar as terras a oeste da Europa, encontradas em 1492 por Cristóvão Colombo,
navegador genovês a serviço da Espanha.”
O nome do continente em questão é
(A) Ásia, que Cristóvão Colombo queria atingir no caminho para as Índias.
(B) África, que os portugueses queriam atingir, circum-navegado o continente.
(C) Europa, nome de uma antiga deusa grega.
(D) América, em referência a outro navegador, Américo Vespúcio.
(E) América, em referência ao nome de uma deusa asteca.
Comentários
A América só não é maior do que a Ásia. Portanto, eliminamos as alternativas A, B e C. Américo Vespúcio foi um
mercador, navegador, geógrafo, cosmógrafo italiano e explorador de oceanos a serviço dos Reinos de Espanha e Portugal
que viajou pelo, então, Novo Mundo, escrevendo sobre estas terras a ocidente da Europa.
Gabarito: D.
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45. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Cartografia – Prof. Saulo Teruo Takami) A análise de mapas-múndi
é fundamental no entendimento do espaço terrestre. Os mapas representam as mais diversas situações, como se pode
observar nos cartogramas abaixo.

Com base nos conhecimentos adquiridos sobre áreas hachuradas, é possível afirmar que:
(A) o cartograma (1) refere-se àqueles territórios que mais tiveram problemas tectônicos, como terremotos e vulcanismo, já
o cartograma (2) mostra os sete países mais ricos do mundo.
(B) são dois cartogramas que se referem a aspectos humanos e econômicos: o cartograma (1) mostra os países mais
populosos do mundo e o segundo apresenta os componentes do BRICS.
(C) o cartograma (1) mostra os países de maior extensão espacial e o segundo compõe os países do G-7, as sete maiores
economias da Terra.
(D) os cartogramas referem-se a aspectos climáticos: o cartograma (1) mostra os países de clima polar e o cartograma (2)
apresenta os países de clima equatorial (quente e úmido).
(E) os cartogramas referem-se a aspectos econômicos: o cartograma (1) apresenta as cinco maiores economias do mundo
e o cartograma (2) representa as economias mais atrasadas.
Comentários
(A) Incorreto. O Oeste da América do Sul deveria estar destacado.
(B) Correto. Lembrando que a partir de 2019, o Brasil perdeu posição para o Paquistão tornando-se o sexto país mais
populoso do mundo.
(C) Incorreto. A Rússia deveria estar destacada.
(D) Incorreto. A Groenlândia deveria estar destacada.
(E) Incorreto. A Alemanha deveria estar destacada.
Gabarito: B.

Caderno de Respostas
4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021
46. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Relevo – Prof. Saulo Teruo Takami) O croqui abaixo mostra um
conjunto de acidentes geográficos representados de forma fictícia:

Agora, atente-se para as seguintes definições:
I – Canal natural que une dois mares ou duas partes de um mesmo mar.
II – Grande enseada em que o mar penetra profundamente na costa, maior e mais fechada que uma baía, podendo, inclusive,
conter várias baías.
III – Estreita faixa de terra que liga uma península a um continente.
No mapa acima, a associação correta entre os acidentes geográficos e as definições apresentadas está relacionada na
alternativa:
(A) I – 5; II – 3; III – 6;
(B) I – 1; II – 7; III – 2;
(C) I – 1; II – 6; III – 3;
(D) I – 2; II – 1; III – 4;
(E) I – 7; II – 6; III – 5.
Comentários
O I remete ao 1. Nesse caso, o mar seria dividido em norte e sul. Assim, eliminamos as alternativas A, D e E. Maior e
mais fechada que uma baía diz respeito a um golfo, isto é, o número 7.
Gabarito: B.
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47. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Geopolítica – Prof. Saulo Teruo Takami) Dois conceitos

geográficos muito assemelham-se.
Leia-os abaixo:
I – Conjunto de indivíduos geralmente da mesma etnia, falantes do mesmo idioma, com costumes, hábitos e tradições e
consciência em comum, independentemente do território.
II – Entidade político-jurídica e social constituída por território, população, governo, leis e soberania.
Em relação a esses dois conceitos, é correto dizer que:
(A) o conceito (I) refere-se à definição de nação e o conceito (II) refere-se à definição de Estado.
(B) é impossível a existência desses dois conceitos concomitantemente; a existência de um exclui o outro.
(C) o conceito (I) refere-se à definição de Estado e o conceito (II) refere-se à nação.
(D) é possível a existência dos dois conceitos, simultaneamente, apenas nas regiões desenvolvidas do mundo, onde a
civilidade permite a coexistência de diferentes grupos étnicos.
(E) hoje em dia só se observam os dois conceitos concomitantes em países subdesenvolvidos da África.
Comentários
(A) Correto. Uma nação tem tudo que um Estado tem, menos um poder político.
(B) Incorreto. Todo Estado é uma nação, mas uma nação não é um Estado.
(C) Incorreto. Contrário.
(D) Incorreto. Simultaneamente não é possível.
(E) Incorreto. Esses conceitos independem do continente.
Gabarito: A.

48. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Regionalização – Prof. Saulo Teruo Takami) Quanto à divisão do
Brasil em regiões geoeconômicas, cujo mapa é apresentado abaixo, é possível afirmar que:

(A) em termos de área geográfica, a maior das regiões é a Centro-Sul.
(B) o Nordeste, por constituir-se na menor região geoeconômica, concentra maior riqueza e desenvolvimento.
(C) as fronteiras dos estados coincidem com as fronteiras de área de influência geoeconômica.
(D) a região Centro-Sul concentra a maior parcela da população e as principais atividades econômicas do Brasil.
(E) a Amazônia apresenta-se como uma região geoeconômica desprovida de atividade econômica, pois é dominada pelos
fatores naturais.
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Comentários
(A) Incorreto. É a Amazônia.
(B) Incorreto. O Centro-Sul concentra maior riqueza e desenvolvimento.
(C) Incorreto. Essa regionalização não respeita o limite entre os estados.
(D) Correto. Com destaque para o Sudeste.
(E) Incorreto. “desprovida” ficou de forma exagerada.
Gabarito: D.

49. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Geopolítica – Prof. Saulo Teruo Takami) Sobre a participação do
Brasil em pesquisas científicas na Antártida é correto afirmar que nosso país:
(A) é signatário do Tratado da Antártida desde 1975, e ocupou a região da Antártida para pesquisas científicas de 1984 até
2012.
(B) ainda não é considerado como membro do Conselho Consultivo do Tratado da Antártica, por isso não pode realizar
pesquisas científicas na região.
(C) desde que construiu sua base científica na década de 1980, é um dos países que atualmente mais realiza pesquisas
científicas na Antártida.
(D) é contrário às diretrizes do Tratado da Antártida, pois reivindica, junto à Argentina, a posse de terras da região.
(E) devido à falta de investimentos, nunca possuiu uma base nacional de pesquisas na Antártida, realizando estas em
parceria com o Chile.
Comentários
(A) Correto. O Tratado da Antártida é o documento assinado em 1 de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam
a posse de partes continentais da Antártida, em que se comprometem a suspender suas pretensões por período indefinido,
permitindo a liberdade de exploração científica do continente, em regime de cooperação internacional.
(B) Incorreto. O Brasil realizou pesquisas.
(C) Incorreto. As pesquisas são realizadas, principalmente, pelos países desenvolvidos.
(D) Incorreto. O Brasil não reivindica terras na Antártida.
(E) Incorreto. Cuidado com a palavra “nunca”.
Gabarito: A.

50. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – População – Prof. Saulo Teruo Takami) De acordo com a teoria da

evolução a respeito da origem dos seres humanos e as primeiras migrações, analise as afirmativas a seguir.
I. A maior parte dos estudos atuais apontam que os primeiros seres humanos tiveram como origem o continente africano.
II. Após partirem do continente africano, o segundo continente ocupado foi a América.
III. A espécie Homo sapiens foi a única das espécies do gênero homo que conseguiu realizar migrações continentais.
IV. Acredita-se que nossos ancestrais chegaram no continente europeu por volta de 40 mil anos atrás.
V. O único continente em que a espécie Homo sapiens não conseguiu chegar foi a Oceania, devido ao seu grande isolamento
e distância dos demais continentes.
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São corretas as afirmativas:
(A) I e IV.
(B) I, III e V.
(C) I, II e V.
(D) I, II e III.
(E) Todas estão corretas.
Comentários
I. Correto. Conforme mencionado em “a maior parte dos estudos”.
II. Incorreto. O mais provável seria Ásia devido à distância.
III. Incorreto. Homo erectus conseguiu migrar da África para a Ásia e Europa.
IV. Correto. Conforme mencionado em “acredita-se”.
V. Incorreto. Aborígenes e maoris, por exemplo, são Homo sapiens.
Gabarito: A.
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HISTÓRIA
S

Prof.ª Alê Lopes
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Apresentação
Olá, aluno/aluna do Estratégia Vestibulares!
É com grande alegria que apresento a você a correção de História do
nosso 4º Provão de Bolsas do Estratégia Vestibulares. Espero que tenha ido
muito bem para somar a nossa família de Corujas Estratégicas!
Para que me conheça um pouquinho, peço licença para apresentarme.
Meu nome é Alessandra Lopes e pode me chamar de Alê. Permita-me uma
breve apresentação da minha trajetória. Sou formada na UNICAMP, Mestra em
Ciência Política pela mesma Universidade. Desde 2004, dou aulas de História,
Sociologia e Humanidades em cursos preparatórios para vestibulares e para o ENEM, e
até para concursos públicos.
Conheço muitos sistemas de ensino, materiais e abordagens que existem nesse
“mundo dos vestibulares”. Já escrevi muitos materiais preparatórios. Posso afirmar, com segurança, que já contribui para a
aprovação de muitos alunos nas mais variadas e concorridas universidades Brasil afora: USP; UNICAMP; UNIFESP; UNESP;
UFRJ; UFSC; UEA; UEL; UFBA; FGV; PUC-SP; UnB; UERJ; UFGRS; UFPR; PUC; FGV; EsPCEx; entre outras.
Nesse tempo todo, tenho acompanhado tudo o que os vestibulares cobram, quais são seus padrões e surpresas,
bem como as mudanças feitas ao longo dos anos. Essa experiência toda me permitiu criar um método de ensino
capaz de fazer você APRENDER História e de gabaritar as questões dessa matéria nos principais vestibulares do
país.
Assim, é com grande alegria que faço um convite para que conheça mais profundamente o Estratégia Vestibulares.
Sei que podemos ajudar você nessa jornada até sua aprovação!
Venha comigo: com foco, força, fé e café, você
chega lá!!!!
Já aproveite para me seguir nas redes sociais.
Com as dicas de lá, você complementa seus estudos!
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Questões de História
Resolvidas e comentadas por: Prof.ª Alê Lopes
51.
A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica,
tudo o que toca pode e deve informar sobre ele.
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) São exemplos de fontes históricas:
I - Documentos escritos
II – Pinturas e fotografias
III - Eurocentrismo
IV – Vestígios materiais
V - Periodização
Assinale a alternativa que apresenta apenas exemplos de fontes históricas.
(A) I, II, IV, V
(B) I, II, IV
(C) III, V
(D) I, II, III
(E) I, II, III, IV
Comentários:
O primeiro passo é definir o conceito de fontes históricas. Guarde:
Fonte histórica é tudo aquilo que de algum modo está marcado pela presença e experiência humana e que
pode gerar evidências. É como se fossem “vozes” que nos contam o que e como as coisas aconteceram.
As fontes estão em muitos meios. Orais e materiais. Veja que o texto nos dá a entender que tudo pode ser fonte. Mas,
cuidado. Uma fonte não fala por si mesma. É o historiador que, de forma racional e sistemática, constrói uma narrativa com
base nas evidências que as fontes trazem.
Tendo isso em mente, analisaremos cada item.
I.
II.

Correto. Sempre foi o mais aceito pelos historiadores. Pode ser documento oficial, ou até mesmo obras literárias.
Correto. Representam expressões humanas, formas de ver o mundo em um dado momento.

III.

Errado. Eurocentrismo é a forma de ver a sociedade e julgar culturas a partir do modelo europeu. Não é fonte.
O eurocentrismo pode ser identificado em fontes, como documentos escritos da épica colonial no Brasil, por
exemplo.

IV.

Correto. Artefatos, edifícios, roupas, instrumentos, ou seja, tudo o que é material – “coisa”.

V.

Errado. Periodização é uma forma que os historiadores usam para organizar o tempo.

Assim, estão corretos os itens I, II e IV. Por isso, o gabarito é a alternativa B.
Gabarito: B.
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52.
Em todo o mundo, a leste e a oeste, as populações começaram a trocar a dependência às hordas de grandes
animais “muitas das quais em declínio” pela exploração de animais menores e de plantas(...) Onde as condições
fossem particularmente adequadas(...) as peças do quebra-cabeça da domesticação se acomodaram e os coletores
se transformaram em agricultores.
CROSBY, Alfred W. Imperialismo Ecológico. SP: Cia das Letras.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) O texto faz referência:
(A) ao período Paleolítico.
(B) à Idade dos Metais.
(C) à Idade da Pedra Polida.
(D) às grandes mudanças climáticas.
(E) à dispersão humana por diferentes continentes.
Comentários:
Essa é uma questão de interpretação que exige conhecer o contexto dos primeiros agrupamentos humanos, ou PréHistória (ou história pré-literária) e o modo como os historiadores fazem a periodização desse momento.
O tema do texto é a forma de conseguir alimentos e explicita o fenômeno da transição da fase de coleta e caça para a
da domesticação e agricultura.
Observe o esquema e veja onde o fenômeno citado no texto se encaixa:

Paleolítico
• Do surgimento do homem até 8000
a.C
• Primeiros instrumentos de pedra
lascada
• Grupos nômades de caçadorescoletores
• Conseguiam controlar o fogo
• Utilizavam abrigos e roupas
• Desenvolviam arte rupestre

Neolítico
• 8000 à 4000 a.C
• Momento da transição do nomadismo
para o sedentarismo
• Revolução agrícola: desenvolvimento
da agricultura
• Domesticação de animais
• Inovações técnicas: construção de
casas, pedra polida, cerâmica,
produção, tecelagem, nascimento da
metalurgia

Qual é sua conclusão? O Neolítico, não é? Boa!!!
Então, tendo isso em mente, vamos à análise das alternativas:
(A) Errado. No paleolítico, predomina o nomadismo.
(B) Errado. A idade dos metais é uma fase mais avançada do neolítico. Além disso, o texto não está fazendo referência
à metalurgia.
(C) Gabarito. A Idade da Pedra Polida está na fase do Neolítico e caracteriza-se pelo desenvolvimento da agricultura,
domesticação de animais e criação de instrumentos mais eficientes para as tarefas do sedentarismo.
(D) Errado. O texto não traz esse tema.
(E) Errado. O texto fala das mudanças que ocorreram de “leste a oeste”, mas sim das mudanças que ocorreram em
todos esses lugares.
Gabarito: E.
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53. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) Observe a imagem que representa um Zigurate:

Sobre os Zigurates da Antiguidade, é correto afirmar que:
(A) eram construções egípcias de homenagem aos faraós.
(B) eram edificações gregas que permitiram o desenvolvimento da política, sobretudo em Atenas.
(C) foi um monumento persa de homenagem aos Deuses Ormuzd e Zaratustra.
(D) eram templos, criados pelo povos mesopotâmicos e que também tinham função de estudo astronômico.
(E) são edifícios criados pelos sumérios e que, apesar da forma distinta, tinham as mesmas funções que as pirâmides
egípcias.

Comentários:
Questão no alvo. É preciso saber o que é um Zigurate. Relembre:
✓

Templo Mesopotâmico

✓

Forma de pirâmide planada

✓

Criado pelos sumérios

✓

Função religiosa – seria a morada dos deuses

✓

Função científica – usado pelos sábios para observação dos astros e desenvolvimento da astronomia

✓

Construído em tijolo

Tendo isso em mente, vamos à análise das alternativas.
(A) Errado, como vimos, Zigurates são construções mesopotâmicas.
(B) Errado. As edificações eram mesopotâmicas.
(C) Errado. Não foi persa e Zaratustra não é deus, mas sim uma espécie de messias.
(D) Gabarito, conforme nosso comentário.
(E) Errado. As pirâmides não tinham função científica e sua estrutura era ligada às câmaras mortuárias.
Gabarito: D.
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54.
Nada é mais presente na vida cotidiana da coletividade do que a oratória, que partilha com o teatro a característica
de ser a manifestação cultural mais popular e praticada na Atenas clássica. A civilização da Atenas clássica é uma
civilização do debate.
D’ANNA, Giovanni. Storia della letteratura greca. Roma, ed. Tascabile Economici Newton, 1995.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) O texto relaciona
(A) a arte e a política, uma vez que em Atenas as experiências do público com o teatro influenciam a ação política e viceversa.
(B) a arte popular com a vida cotidiana, uma vez que o teatro era praticado por todos os habitantes da Grécia.
(C) o teatro e a filosofia, já que os sofistas eram hábeis, como os interpretes, na oratória.
(D) o teatro e a democracia, com a diferença de que uma esfera da vida social não interfere na outra.
(E) ficção e realidade representadas, respectivamente, pelo teatro e pela oratória.
Comentários:
(A) Gabarito. O texto termina falando em debate. Falou em Grécia, oratória e debate, pensou em polis e política. Em
Atenas, pode ir mais longe, e pensar em democracia. O texto aproxima a política e o teatro por meio da oratória. É a palavra
o centro da vida social na Atenas clássica, como afirma o estudioso Jean-Pierre Vernant.
(B) Errado. Nem todos praticavam teatro. O texto fala que é uma atividade popular. Isso não quer dizer que todos
praticavam.
(C) O texto não fala em filosofia. O debate é próprio da política. Os sofistas usam o discurso, a retórica.
(D) Errado. O texto fala de partilhar e isso nos traz o elemento da conexão. Além disso, é fato que havia uma influência
mútua entre política e teatro. Guarde isso!
(E) Errado. O texto não trabalha o tema da veracidade, mas sim fala da técnica da oratória.
Gabarito: A.

55. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) Entre 1822 e 1889, o Brasil viveu sob o regime
Monárquico. Contudo, existiu a Regência que foi o interregno entre os Governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II.
Sobre o Período Regencial, é verdadeiro ou falso o que se afirma em:
I.
II.

Caracterizou-se por uma calmaria política e social.
Contou com a atuação de Barão de Caxias para pacificar revoltas republicanas.

III.

Criou-se a Guarda nacional que enfraqueceu os poderes locais dos coronéis.

IV.

Manteve o funcionamento do Poder Moderador.

V.

Houve uma experiência de descentralização com a criação das Assembleias Provinciais.

Estão incorretos os seguintes itens:
(A) II, III, V
(B) I, II, III
(C) II, III, IV
(D) II, IV
(E) I, III, IV
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Comentários
Essa é uma questão de caracterização, então, vamos às alternativas. Agora, cuidado com o comando. Ele quer que você
encontre os itens que NÃO CARACTERIZAM a Regência.
Vamos lá:
I.
II.

Errado. O Período Regencial foi extremamente conturbado, seja por causa das revoltas, seja por causa das
disputas entre Liberais e Conservadores.
Correto. Lembrando que o Barão só virou Duque de Caxias depois da Guerra do Paraguai.

III.

Errado. A Guarda Nacional FORTALECEU o poder local dos coronéis.

IV.

Errado. O Poder Moderador foi suspenso, porque somente o Imperador poderia exercê-lo. Como não havia rei,
então, ficou suspenso até 1840, quando D. Pedro II assumiu o trono.

V.

Correto. As Assembleias Provinciais foram criadas em 1834, com o Ato Adicional.

Sendo assim, estão incorretos os itens I, III e IV. O gabarito é a alternativa E.
Gabarito: E.

56. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente
eleito após o período do governo dos militares. Sua trajetória política deu-se em Alagoas, onde era conhecido como Caçador
de Marajás.
Diferentemente do seu apelido, o governo de Collor ficou marcado por(pelo):
(A) tentativas de vencer a inflação, com o Plano Color e esquemas de corrupção que o levaram ao impeachment.
(B) estabelecimento do Plano Collor e fortalecimento do intervencionismo estatal na economia.
(C) escândalos de corrupção e nenhuma tentativa de resolução da crise inflacionária.
(D) implementação do Plano Real e controle da inflação.
(E) Plano Verão, que congelou o movimento das poupanças, e abertura econômica para o mercado estrangeiro.

Comentários
O tema da questão é o governo de Fernando Collor de Mello. O texto já nos dá uma dica sobre como devemos analisar
as alternativas já que menciona o fato de Collor ter sido conhecido como caçador de marajás, mas também afirma que seu
governo foi marcado por elementos contrários ao seu apelido. Sendo assim, deve-se ficar ligado nos elementos negativos
que marcaram aquele momento. Lembrando que Collor governa entre 1990 e 1992.
Vamos à análise das alternativas:
(A) Gabarito. O plano Collor, ou Plano Brasil Novo, tinha por objetivo controlar a inflação. Além disso, Collor foi acusado
e condenado por ter envolvido-se em um poderoso esquema de corrupção que, de fato, o levou a perder o cargo e os
direitos políticos.
(B) Errado. Aqui o erro está em falar em aumento do intervencionismo, isso porque a década de 1990, a partir do
Governo de Collor, é caracterizada pelo avanço do neoliberalismo.
(C) Errado. Embora o Plano Collor tenha sido um fracasso, ele pretendia controlar a inflação.
(D) Errado. Essas são características do Governo de Itamar Franco.
(E) Errado. O Plano Verão ocorreu durante o Governo Sarney.
Gabarito: A.
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57. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) O Big Stick refere-se à política externa americana
sob o comando de Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, de 1901 a 1909. Essa política está inserida em uma
concepção política mais ampla que marcava as ações daquele país.
Diante disso, o “Big Stick” relaciona-se politicamente /ao:
(A) Doutrina de Segurança Nacional.
(B) Teoria da predestinação.
(C) Doutrina do Destino Manifesto.
(D) Doutrina Monroe.
(E) Plano Marshall.

Comentários
O Big Stick está inserido no contexto de expansão da economia Americana no começo do século XX.
Com o fim da Guerra interna, a economia industrial dos EUA acelerou enormemente. Especialistas afirmam que esse
país tinha o maior e mais diversificado parque industrial da época, além de ter grande produção de alimentos.
Esse cenário atrativo impulsionou um forte movimento migratório para a “nova potência”. Todo mundo queria “fazer a
América”. Isso gerou uma explosão demográfica propositiva: todo mundo chegava na “América” com vontade de trabalhar
duro e enriquecer.
Essa força dava vazão para novas dinâmicas expansionistas: dessa vez, o alvo dos fuzileiros navais dos EUA eram os
países da América Latina e os territórios do Pacífico. Guam, Filipinas, Porto Rico, República Dominicana, Cuba, Panamá,
Nicarágua, entre outros. O Destino Manifesto e a Doutrina Monroe operaram como ideologias fundamentadoras das ideias
dos EUA como tutores dos demais países latino-americanos.
Nesse sentido, a doutrina “América para os Americanos” ganhava contornos imperialistas. Com a eleição do
Presidente Theodore Roosevelt, em 1901, estabeleceu-se o chamado Corolário Roosevelt - ou Política do Big Stick.
Tratou-se de uma política externa agressiva que dava aos EUA o poder de interferir política, econômica e militarmente nos
países que não aceitassem estabelecer acordos que fossem benéficos à expansão da economia daquele país.
Tendo tudo isso em mente, vamos à análise das alternativas:
(A) Errado. A Doutrina de Segurança Nacional caracteriza o período da Guerra Fria.
(B) Errado. A Teoria da Predestinação é o princípio teológico da religião protestante calvinista.
(C) Errado. O Destino Manifesto é a base teológica da ocupação dos Estados Unidos. Apesar de ser permanente, tendo
transformado-se em ethos social, não podemos fazer uma relação política direta entre os dois elementos.
(D) Gabarito. A Doutrina Monroe foi uma grande política, de 1823, caracterizada pelo isolamento dos Estados Unidos
em relação às disputas entre as potências europeias, no século XIX. Mas, é também uma política que apontava um interesse
em se tornar potência continental. Assim, o Big Stick é uma política de relações exteriores que concretiza a Doutrina Monroe.
(E) Errado. O Plano Marshal foi um plano de ajuda econômica para a reconstrução da Europa após a 2ª. Guerra Mundial.
Gabarito: C.
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58.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) A imagem acima representa Martinho Lutero (1483-1546)
em sua própria defesa na Dieta de Worms, uma assembleia oficial do Sacro Império Romano Germânico que, dentre outras
questões político-religiosas, apurou acusações de heresia. Durante uma de suas falas, marcadas por defender seus escritos,
ele precisou responder objetivamente se concordava com o conteúdo que havia escrito ou se pretendia, Lutero disse:

“A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou limitado pelas
Escrituras que citei e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar de nada, uma
vez que não é nem seguro nem correto agir contra a consciência. Esta é minha posição."
(BBC News. Os 500 anos do inquérito de Lutero, que abriu o mundo ocidental para a liberdade de pensamento. 25 de abril de 2021. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56809062. Acesso em: 29/04/2021)

O discurso de Lutero representa que elemento inovador da Reforma Protestante?
(A) A presença da influência socialista na crítica à Igreja católica, base para uma nova religião.
(B) O sacerdócio universal, com destaque para o papel do individuou na consciência de seus atos.
(C) A inclusão da razão como elemento para o alcance da fé, porém, sem que esta se subordine àquela.
(D) A crítica às investiduras de Roma em povoados de reinos não tutelados pelo papado.
(E) A supremacia da razão sobre a fé, conforme a expressão “razão clara”.
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Comentários
(A) Errado, pois a ideologia socialista surge no século XIX. Lutero pretendia ampliar o debate acadêmico religioso.
Segundo a historiadora Jaquelini de Souza, professora na Universidade Regional do Cariri e pesquisadora nas Faculdades
EST (antiga Escola Superior de Teologia), instituição da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Lutero não
pretendia fundar uma nova religião, nem abandonar o catolicismo. "Quando ele publicou suas 95 teses, ele chamava para
um debate acadêmico, queria conversar com seus pares sobre uma prática que ele considerava abusiva: seu objetivo era
combater [a venda de] indulgências".
(B) Correto, é o gabarito, pois, além de se opor à venda de indulgências, Lutero defendia que a conexão dos fiéis deveria
ser direta com o divino, com Deus. Não por menos, ele traduz a bíblia do latim para o alemão na expectativa de que os
leigos pudessem fazer sua própria interpretação a partir do acesso aos textos religiosos. Além disso, conforme o teólogo e
historiador Sérgio Ribeiro Santos, coordenador do curso de História na Universidade Presbiteriana Mackenzie, "Sua resposta
[de Lutero] foi icônica. Ao dizer que não é bom alguém agir contra a própria consciência, sua declaração marcou época.
Futuramente, um dos primeiros direitos individuais passa a ser o direito de crença, de consciência".
(C) Falso, pois isso não era inovador. Lutero era agostiniano, ou seja, antes dele, Santo Agostinho já havia feito uso da
razão para estabelecer uma combinação com a fé.
(D) Errado, a crise das investiduras ocorreu no século XI.
(E) Errado, pois a doutrina agostiniana não colocava a razão acima da fé e, da mesma forma, Lutero assim não procedia.
Gabarito: B.

59. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) O Presidente Juscelino Kubitschek (1956-191) investiu
maciçamente no desenvolvimento de estradas, no crescimento industrial, sobretudo da indústria pesada, e foi o responsável
pelo ambicioso projeto da construção de Brasília como nova capital do Brasil. Do ponto de vista político-programático, o
governo de JK foi do tipo:
(A) desenvolvimentista.
(B) liberal.
(C) nacional-desenvolvimentista.
(D) estatista.
(E) liberal-conservador.

Comentários
(A) Correto. A política econômica do governo Kubitschek procurou estabelecer condições para a implementação dos
compromissos desenvolvimentistas do governo, sintetizados no Plano de Metas. Esse programa econômico do governo
JK estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização do Brasil. O Plano de Metas
tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Para tanto, JK fez
um apelo ao investimento estrangeiro. Sobre a mudança na trajetória nacional-desenvolvimentista até então
hegemônica, é importante destacar que o projeto de JK incluía interesses empresariais, trabalhistas e militares, de um lado,
e, do outro, enfrentava a oposição de alguns setores internos e de organismos internacionais favoráveis a uma rígida política
de estabilização. As tensões entre essas duas tendências marcaram a reorientação para o desenvolvimentismo, projeto
diferente do nacional-desenvolvimentismo de Vargas. Com isso, a C) está errada.
(B) Falso, pois o governo JK ampliou a intervenção estatal, por um lado, e, por outro, estimulou a iniciativa privada não
se configurando em um governo liberal.
(D) Falso, pois o capital privado – principalmente internacional – foi fundamental para o Plano de Metas.
(E) Errado. Essa era a defesa da macro política da UDN.
Gabarito: A.
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60. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) Acerca do movimento conhecido como tenentismo,
pode-se afirmar que:
(A) a Coluna Prestes, ao percorrer o interior do Brasil, reforçou o coronelismo em regiões remotas no contexto da República
Velha.
(B) o movimento iniciou-se com a marcha da Coluna Prestes, em 1925, cujo propósito era derrubar a República Oligárquica.
(C) o objetivo dos tenentes revoltos era a construção de uma ditadura militar e sufocar as greves operárias do início do
século XX.
(D) o movimento propunha o voto secreto como forma de moralizar a política brasileira.
(E) a Semana da Arte Moderna, de 1922, foi o berço das lideranças do tenentismo.
Comentários
(A) Falso, pois o tenentismo criticava o coronelismo. Vale lembrar que, por dois anos, o tenentismo combateu as tropas
do Presidente Arthur Bernardes em diferentes pontos do interior do Brasil.
(B) Errado, pois o início do tenentismo ocorreu em 1922, a partir da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Antes de
1925, ainda ocorreu a Revolta Paulista, em 1924.
(C) Errado, pois os tenentes queriam moralizar a República e eram simpáticos às reivindicações do movimento operário.
Não por menos, mais adiante, uma das lideranças de maior destaque do tenentismo, Luís Carlos Prestes, assumirá a ideologia
e o programa comunistas.
(D) Correto, pois fazia parte dos objetivos do movimento combater a corrupção eleitoral (o voto de cabresto, por
exemplo) propagada pelas oligarquias regionais.
(E) Errado, pois, apesar de os dois movimentos (o tenentismo e a Semana da Arte Moderna) estarem no mesmo contexto
e refletirem críticas em comum, o movimento artístico contou com estratos médios da sociedade e não teve vínculos com o
oficialato do exército.
Gabarito: D.
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Questões de Inglês
Resolvidas e comentadas por: Prof.ª Andrea Belo
Read the following text and answer questions 61 and 62.

April pink moon 2021: here’s how to take a good picture of the supermoon tonight
With a pink supermoon rising, many people will pull out their mobile phones to try and get an Instagram-worthy
photograph, but unfortunately the moon is really challenging to get a great photo of.
Two reasons: it is very far away and unless you have a telephoto lens (which makes the moon appear closer than
it is) it will always appear as a very small glowing dot in the frame.
Secondly, shooting at night is really difficult. Professional cameras allow you to change your ISO or your sensitivity
rating which means you can shoot in low light situations without losing the quality of the image.
So can you use your smartphone camera?
The short answer is yes, but I would suggest downloading an app and shooting the moon through that instead of
using the camera that is on the iPhone or Android. Some apps allow you to increase your sensitivity rating, allowing
you to shoot in low light. I would suggest making sure there is another element to the image – so capturing the moon
as it goes past, say, a beautiful bridge or a mountain. This allows the viewer to get perspective on the size of the
moon and also creates a more interesting image.
(Adapted from www.theguardian.com – Abril/2021)

61. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) De acordo com o texto:
(A) muitas pessoas usarão telefones modernos para boas fotos da lua.
(B) as pessoas comprarão novos celulares por causa da câmera.
(C) a maioria das pessoas usará câmeras profissionais para registrar a lua rosa.
(D) muitos não acreditam na passagem da lua rosa.
(E) as pessoas estão ansiosas para tirar fotos da lua rosa.
Comentários:
O enunciado pede o que pode ser afirmado de acordo com o texto.
Na alternativa A, afirma-se que muitas pessoas usarão telefones modernos para tirar boas fotos da lua, porém, o texto
não fala em telefones modernos, assim como não fala que as pessoas comprarão novos celulares (alternativa C). O texto
também não afirma que a maioria das pessoas usará câmeras profissionais. Na alternativa C, afirma-se que muitas pessoas
não acreditam na passagem da lua rosa. Pode até ser verdade, mas não temos evidências sobre isso no texto.
A alternativa E é nosso gabarito, pois ao afirmar no primeiro parágrafo do texto que as pessoas querem tirar fotos de
seus aparelhos para postar no Instagram, confirma-se a informação de que elas estão ansiosas.
Gabarito: E.

62. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) O termo “that”, na frase “but I would suggest
downloading an app and shooting the moon through that instead of using the camera that is on the iPhone or Android.”
Pode ser substituído, sem prejuízo ao significado, por:
(A) it
(B) with
(C) for
(D) to
(E) her
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Comentários:
O termo “that”, na frase do enunciado, está referindo-se a “aquilo” (a lua) e pode ser substituído por “It”, sem trazer
prejuízo ao significado. Portanto, nosso gabarito é a alternativa A.
Nas alternativas B, C e D, há preposições que não podem substituir um pronome.
Na alternativa E, temos “her”, que poderia nos confundir facilmente, pois significa “ela”. A lua não pode ser chamada
de “ela”, pois não se trata de uma pessoa. Nesse caso, o pronome correto é “It”.
Gabarito: A.

Read the following text and answer questions 63, 64 and 65.
Tom - I’m a junior in high school, and I have a part-time job in a restaurant. I wash dishes on Saturdays and
Sundays from 8:00 until 4:00. I earn $5.50 an hour. It isn’t much money, but I save almost every penny! I want to
go to a good university, and the cost goes up every year. Of course, I spend some money when I go out on Saturday
nights.
Lisa Stanfield - I’m a senior in high school. I have a job as a cashier in a grocery store. The job pays well – about
$6.75 an hour. I work every weeknight after school from 4:00 until 8:00. I don’t have time for homework, and my
grades aren’t very good this year. But I have to work, or I can’t buy nice clothes and I can’t go out on Saturday nights.
Also, a car costs a lot of money.
David - I’m a freshman in college. College is very expensive, so I work in a law office for three hours every
weekday afternoon. I make photocopies, file papers, and sort mail for $8.25 an hour. The job gives me good
experience because I want to be a lawyer someday. But I don’t want to work every semester. I need time to study.
(Adapted from Interchange)

63. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) According to the text, we can say that:
(A) Tom wants money to go to college.
(B) Tom works because he feels like wearing good clothing.
(C) Lisa works to get experience.
(D) Lisa works to buy a motorcycle one day.
(E) Lisa works to buy a house.

Comentários:
Tom disse “I want to go to a good university, and the cost goes up every year”, que significa “Eu quero ir para uma boa
faculdade, e os custos aumentam a cada ano”. Logo, Tom trabalha principalmente para juntar dinheiro para ir para a
faculdade. Sendo assim, a alternativa A está correta e a alternativa B está errada.
Lisa disse “But I have to work, or I can’t buy nice clothes and I can’t go out on Saturday nights. Also, a car costs a lot
of money”, que significa “Mas eu tenho que trabalhar, ou eu não vou conseguir comprar roupas bonitas e eu não vou poder
sair nas noites de sábado. Além disso, um carro custa muito dinheiro”. Então, ela não trabalha para conseguir experiência
profissional e nem quer comprar uma moto. Logo, as alternativas C, D e E estão erradas.
Gabarito: A.
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64. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) It is corrrect to say that David
(A) is at college already.
(B) works in an accounting office.
(C) wants to buy a car.
(D) earns less than six dollars per hour.
(E) earns well.
Comentários:
A alternativa A está correta. David disse “I’m a freshman in college”, que significa que ele já está na faculdade. Logo, é
possível inferir que ele já se formou no Ensino Médio.
A alternativa B está errada. O trecho “I work in a law office”, prova que ele trabalha em um escritório de direito.
A alternativa C está errada. O trecho “Also, a car costs a lot of money” que deixa implícito querer comprar um carro, foi
dito por Lisa, e não por David.
A alternativa D está errada. O trecho “for $8.25 an hour” prova que ele recebe 8.25 dólares por hora.
A alternativa E está errada – não é possível afirmar que ele ganha bem ou mal pelo texto.
Gabarito: A.

65. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) Através do texto, é possível dizer que:
(A) Tom, Lisa e David estão pensando em finanças.
(B) Tom, Lisa e David estão pensando em viajar no futuro.
(C) Tom, Lisa e David estão pensando nos estudos.
(D) Tom, Lisa e David estão pensando em passeios.
(E) Tom, Lisa e David estão pensando em carros e roupas.
Comentários:
Através do texto, podemos afirmar que Tom, Lisa e David estão pensando em finanças, pois o três comentam sobre o
que fariam com o dinheiro: faculdade, roupas, estudos. Portanto, nosso gabarito é a alternativa A.
Nas alternativas B, C, D e E, temos afirmações que, apesar de serem mencionadas no texto, não são o que todos eles
estão pensando, pois alguns pensam em estudos, outros em passeios e, ainda, outros, em roupas.
Gabarito: A.
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Read the following song and answer questions 66, 67 and 68.

OTHERSIDE
(Red Hot Chili Peppers)
How long, how long will I slide?
Separate my side, I don’t
I don’t believe it’s bad
A slit in my throat, it’s all I ever
I heard your voice through a photograph
I thought it up and brought up the past
Once you know you can never go back
I’ve got to take it on the otherside (…)
(How long?)
I don't, I don’t believe it’s bad
A slit in _____ throat, it’s all I ever
(Adapted from www.letras.mus.br)

66. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) A palavra “once”, sugere a mesma ideia de:
(A) if
(B) with
(C) because
(D) otherwise
(E) so
Comentários:
A palavra “once”, na frase “Once you know you can never go back”, quer dizer (Uma vez que você sabe, você não quer
nunca mais voltar). Portanto, nosso gabarito é a letra A, com o pronome “It” (Se você souber, você não quer nunca mais
voltar).
As palavras das demais alternativas não fazem sentindo algum quando colocadas no lugar de “once”, como “with” (com),
“because” (porque), otherwise” (senão) e “so” (então).
Gabarito: A.
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67. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) Sobre a intenção da canção, pode-se afirmar que:
(A) é um alerta.
(B) é um pedido de perdão.
(C) é um refúgio.
(D) é um retorno de uma viagem longa.
(E) é uma lembrança.
Comentários:
Sobre a intenção da canção, podemos afirmar que é uma lembrança, pois na música, quando o cantor diz “I heard your
voice through a photograph” (Eu ouvi sua voz através de uma fotografia), na frase seguinte, ele diz que isso o levou para o
passado e também menciona o termo “go back”, que ele gostaria de voltar. Portanto, é uma lembrança comprovada.
Nas alternativas A, B, C e D, temos afirmações de “alerta”, “pedido de perdão”, “refúgio” e “retorno de uma longa
viagem”, mas nenhuma delas faz sentindo de acordo com a análise feita.
Gabarito: E.

68. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) A palavra que completa a lacuna do texto é
(A) your
(B) her
(C) it
(D) his
(E) my
Comentários:
A lacuna deve ser completada com o pronome “my” por dois motivos: o primeiro deles é que, na primeira estrofe, já
temos o pronome “my” e as músicas, geralmente, repetem o refrão. Mas, o motivo principal não é esse, e sim que ele está
falando de lembranças dele mesmo. Portanto, comprovamos que tudo está na primeira pessoa (eu me lembro). Então, deve
ser a “minha garganta” (my throat), comprovando assim que nosso gabarito é a alternativa E.
Gabarito: E.
Read the following text and answer questions 69 and 70.

The Black Cat
by Edgar Allan Poe
In the meantime the cat slowly recovered. The socket of the lost eye presented, it is true, a frightful appearance,
but he no longer appeared to suffer any pain. He went about the house as usual, but, as might be expected, fled in
extreme terror at my approach. I had so much of my old heart left, as to be at first grieved by this evident dislike on
the part of a creature which had once so loved me. But this feeling soon gave place to irritation. And then came, as
if to my final and irrevocable overthrow, the spirit of perverseness. Of this spirit philosophy takes no account. Yet I
am not more sure that my soul lives, than I am that perverseness is one of the primitive impulses of the human heart
-- one of the indivisible primary faculties, or sentiments, which give direction to the character of Man. Who has not, a
hundred times, found himself committing a vile or a silly action, for no other reason than because he knows he should
not? Have we not a perpetual inclination, in the teeth of our best judgment, to violate that which is Law, merely
because we understand it to be such? This spirit of perverseness, I say, came to my final overthrow. It was this
unfathomable longing of the soul to vex itself -- to offer violence to its own nature -- to do wrong for the wrong's sake
only -- that urged me to continue and finally to consummate the injury I had inflicted upon the unoffending brute.
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69. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) Sobre o texto, é possível afirmar que se trata de:
(A) um sentimento de depressão.
(B) uma dor pela morte de alguém.
(C) uma história de um gato de estimação.
(D) um retorno do gato que fugiu.
(E) um poema melancólico.
Comentários:
Sobre o trecho do conto de Edgar Allan Poe, podemos afirmar que se trata de um poema melancólico, ou seja, algo
sombrio, que pode ser comprovado com as palavras “frightful”, “suffer”, “pain”, “perverseness”, “injury”, entre outras que
significam “perversidade”, “dor” ... e não o que se afirma nas alternativas A, B, C e D, como “depressão”, o que não vemos
no texto, ou “dor pela morte de alguém”, que também não está comprovada em nenhuma parte do trecho, nem “história
de um gato de estimação” ou de um “gato que fugiu”, que seriam para confundir o leitor, já que se trata de um texto cujo
título é “The black cat” (O gato negro). Confirmamos, assim, que nosso gabarito é a alternativa E.
GABARITO: E.

70. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Andrea Belo) The term “as usual”, underlined in the text,
suggest the idea of:
(A) frequency.
(B) time.
(C) return.
(D) memory.
(E) repetition.

Comentários:
O termo “as usual” significa “como é usual”, “como é de praxe”, algo que se repete, uma ação que se repete. Todas as
alternativas levam-nos a pensar que são verdadeiras, porque se você retorna a algum lugar, assemelha-se com algo que
tem a ver com “tempo” (time), “retorno” (return), “memória” (memory) ou “repetição” (repetition), mas ao dizer que se tem
o “costume”, a melhor alternativa para nossa interpretação seria a letra A, “frequência” (frequency), pois a ideia de
frequência é a que melhor combina com o termo em questão. Portanto, nosso gabarito é a alternativa A.
Gabarito: A.

Caderno de Respostas
4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021

ESPANHOL
Prof.ª Nailla Malta
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Questões de Epanhol
Resolvidas e comentadas por: Prof.ª Nailla Malta
61. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) Sobre o texto seguinte, temos:

https://govstatus.egov.com/or-oha-cubrebocas

(A) um texto referencial, visto que o foco é o ponto de vista do autor.
(B) um texto expositivo, que exibe, aos interessados, como usar a máscara corretamente.
(C) um texto instrutivo, orientando a população sobre como a máscara deve ser usada.
(D) um texto referencial, que discute um tema social – a pandemia de SARS-COV-19 – e traz argumentos de autoridade para
tal.
(E) um texto referencial destinado à população suscetível à contaminação por Covid-19.
Comentários:
(A) Dois equívocos são encontrados aqui: o primeiro é associar o texto referencial ao ponto de vista do autor. O segundo
é afirmar que o texto é informativo, quando, na verdade, é instrutivo. Alternativa incorreta.
(B) Não é um texto que expõe apenas aos interessados, mas instrui toda a população sobre a maneira mais adequada
para o uso desse instrumento de inibição da transmissão do vírus. Alternativa incorreta.
(C) Ao mostrar de que maneira o uso da máscara é correto, o texto passa instruções e pode, sim, ser classificado como
instrutivo. Alternativa correta.
(D) Não há a discussão sobre a pandemia nesse quadro, tampouco qualquer tipo de argumento para a defesa de alguma
tese. Alternativa incorreta.
(E) Um texto referencial traz informações, notícias, por exemplo, de como uma determinada região está lidando com os
infectados e como o programa de vacinação foi planejado. Não é o objetivo desse texto. Alternativa incorreta.
Gabarito: C.
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62. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) Associando o seguinte texto ao anterior,
percebemos que há uma diferença no nome dado à máscara. Essa diferença se deve à(a):

(A) variação semântica.
(B) palavras heterogenéricas.
(C) palavras heterotônicas.
(D) variação social.
(E) palavras antônimas.
Comentários:
(A) A variação semântica é a que define o vocabulário diferente que é usado para nomear um mesmo elemento. É
possível, a depender da região, encontrar máscara sendo chamada de cubrebocas, como no primeiro texto, ou de tapabocas,
como no segundo. Alternativa correta.
(B) Os vocábulos heterogenéricos são aqueles opostos em palavras equivalentes da língua irmã, como a árvore e el

árbol. Alternativa incorreta.

(C) Palavras heterotônicas são as que possuem diferença em relação à sílaba tônica de suas equivalentes na língua
portuguesa, como cérebro e cerebro. Alternativa incorreta.
(D) Variação social é o que define a maneira que determinado grupo social se comunica. Por exemplo, pessoas que não
pertencem a um grupo social composto por médicos, não terão, no seu vocabulário, palavras técnicas e específicas que são
usadas por esses profissionais. Assim como seus avós não falam da mesma maneira que você e não usam as gírias que você
usa. Não é isso que define a palavra usada para nomear um elemento naquela comunidade. Alternativa incorreta.
(E) Palavras antônimas são aquelas que possuem significados diferentes, como em manhã e noite. Aqui, nos dois textos,

cubrebocas e tapabocas são palavras diferentes usadas para nomear o mesmo elemento. Logo, são equivalentes e não
contrárias. Alternativa incorreta.
Gabarito: A.
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63. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) Ainda sobre o texto anterior, em que se mostra a
maneira incorreta de usar determinados adereços, pode-se dizer que o recurso linguístico usado foi:
(A) redundância.
(B) quebra de expectativa.
(C) metáfora.
(D) ironia.
(E) paradoxo.
Comentários:
(A) No segundo texto, não há nenhuma redundância na maneira de demonstrar os usos incorretos desses objetos de
proteção; não há repetição de algo que já foi dito. Alternativa incorreta.
(B) Há a quebra de expectativa no momento em que se observam apenas textos com instruções de como a máscara
deve ser usada e não de como ela não deve ser usada. Além disso, a ilustração de outros adereços para a proteção de
partes íntimas do corpo não é esperada, o que denota um impacto ainda maior daquilo que é esperado. Alternativa correta.
(C) A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em comparar implicitamente dois ou mais elementos. Por
exemplo, Minha mãe é uma leoa. Nesse caso, não afirmo que minha mãe é um animal quadrúpede, que vive na selva e é o
feminino de leão. Apenas comparo características dela com as parecidas a de uma leoa. Não há metáfora aqui. Alternativa
incorreta.
(D) A ironia consiste em se dizer exatamente o contrário daquilo que se pensa, o que não é o caso aqui. Alternativa
incorreta.
(E) Paradoxo é a figura de linguagem composta por ideias opostas que não podem coexistir, como “dor que não se
sente”. Alternativa incorreta.
Gabarito: B.

Corte Constitucional de Ecuador declara inconstitucional artículo que limita el aborto en casos de
violación
Por Ana María Cañizares
17:33 ET(21:33 GMT) 28 Abril, 202

CNN Español — Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional de Ecuador aceptó los pedidos de
inconstitucionalidad presentados por varias organizaciones de mujeres sobre uno de los artículos del Código Penal
que impedía el aborto en caso de violación para todas las mujeres.
El Código Penal de Ecuador permite actualmente el aborto por violación solo para aquellas mujeres con
«discapacidad mental».
La Corte Constitucional informó que los jueces tomaron la decisión luego de 5 horas de deliberación.
El contenido del dictamen se notificará próximamente a las partes que interpusieron las demandas de
inconstitucionalidad. La Corte informó que una vez que se publique en el Registro Oficial «estará público y vigente»
en la legislación ecuatoriana.
Fueron siete las demandas interpuestas por organizaciones feministas, de derechos humanos y por la Defensoría
del Pueblo. Los recursos argumentaron que el Código Penal es discriminatorio y que deja de lado a las mujeres que
han sufrido violencia sexual y que no tienen discapacidad mental, pero que también sufren los efectos de un embarazo
no deseado.
Argumentos de demandas por la despenalización del aborto en Ecuador
Las organizaciones pidieron que se permita el aborto en todos los casos de violación. También que se garantice
el derecho de las mujeres a decidir.

Caderno de Respostas
4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021
Las organizaciones feministas consideran que este es un día histórico para Ecuador. Según dicen, abre la
posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en este caso legalmente sin poner en riesgo sus vidas
en la clandestinidad.
El Comité Permanente de Derechos Humanos de Ecuador celebró la decisión de los jueces. «La Corte
Constitucional priorizó el derecho de las niñas, mujeres y personas con capacidad de abortar que han pasado por
violencia sexual», dijo.
Grupos de activistas antiaborto se han manifestado en contra y consideran que se debe defender la vida desde la
concepción. Para ellos, se deben salvar «las dos vidas» y promover la posibilidad de adoptar niños que han nacido
como consecuencia de una violación.
Antes de la sesión judicial, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) envió una carta a Hernán Salgado,
presidente de la Corte Constitucional. En la que expresaba su preocupación sobre el tema. También, manifestó su
oposición a una posible despenalización.
Consuelo Bowen, jurista de derechos humanos y abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de
la Mujer (CEPAM), dijo a CNN que es importante conocer el contenido del dictamen de la Corte en los próximos días.
En ese sentido, explicó que dará claridad sobre la forma en que se ha aprobado el pedido de las organizaciones de
mujeres. Bowen también interpuso una de las demandas de inconstitucionalidad.
La experta indicó que existen dos escenarios posteriores al dictamen. Por un lado, que quede «suspendida la
aplicación de forma inmediata» del artículo del Código Penal que limitaba el aborto por violación solo a mujeres con
discapacidad mental. Y, por otro lado, que se pida a la Asamblea que module cualquier norma que contradiga el
dictamen de la Corte Constitucional, que es de «ultima ratio», para que esté en sintonía con el dictamen.

64. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) Tras leer el texto, se percibe que:
(A) grupos activistas contra el aborto consideran que se debe salvar las dos vidas: de las mujeres víctimas de violencia y de
las que sufren discapacidad.
(B) hubieron centenas de intentos contra la limitación del permiso del aborto.
(C) el principal argumento es intentar salvar la vida de aquellas que fueron violadas y no quieren seguir el embarazo.
(D) la corte estaba dividida, pero elegió por incluir el permiso del aborto en casos de violencia sexual.
(E) tras la aprobación, la nueva ley estará disponible después de los cambios en código penal y en la corte constitucional.
Comentários:
(A) As ativistas contra o aborto defendem que se deve salvar as duas vidas: da mãe e do embrião. Alternativa incorreta.
(B) Foram sete tentativas de mudar esse cenário de penalização, e não centenas. Alternativa incorreta.
(C) Exato. Quando se penaliza o aborto daquelas mulheres que são vítimas de estupro e engravidam, elas buscam meios
clandestinos e pouco seguros para interromper a gravidez. Um dos argumentos é justamente o direito de escolha dessas
mulheres vítimas de violência. Alternativa correta.
(D) De nove votos, foram sete votos a favor e dois contra. Isso não mostra uma indecisão, tampouco que estavam
divididos. Alternativa incorreta.
(E) A nova lei entrará em vigor após a publicação no Diário Oficial. Alternativa incorreta.
Gabarito: C.

65. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) Sobre o último parágrafo:
(A) a especialista tentará reverter a decisão na justiça.
(B) Bowen explica que o previsto no código penal deve ser suspenso imediatamente.
(C) a corte fará uma revisão dos termos e irá enviá-los, em seguida, para aprovação de especialistas.
(D) Consuelo Bowen era contra a decisão de despenalizar o aborto em casos de violência sexual.
(E) por ser inconstitucional, a decisão da corte será anulada.
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Comentários:
(A) Bowen explica que é necessário clarear a decisão tomada pela corte para que a população tenha conhecimento de
seus direitos. E não afirma que irá contra a decisão. Alternativa incorreta.
(B) Consuelo Bowen diz que algumas outras medidas devem suceder a decisão. Uma delas é alterar o código penal e a
constituição para que as novas regras tenham reconhecimento. Alternativa correta.
(C) A corte não fará revisão dos termos de uma decisão tomada. Assim que for publicada no diário oficial, entra em
vigor. Alternativa incorreta.
(D) A Conferência Episcopal Ecuatoriana (CEE) era contra a despenalização do aborto. Consuelo Bowen mostra-se
imparcial e racional em suas decisões. Alternativa incorreta.
(E) A partir do momento em que a suprema corte toma uma decisão, ela passa a vigorar na constituição. Alternativa
incorreta.
Gabarito: B.

Leia o texto e responda às perguntas a seguir.
[...] El año de mis noventa años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé
de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad
disponible. Nunca sucumbí a ésa ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas, pero ella no creía en la pureza
de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna, ya lo verás. Era algo
menor que yo, y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber muerto. Pero al primer timbrazo
reconocí la voz en el teléfono, y le disparé sin preámbulos:
-Hoy sí.
Ella suspiró: Ay, mi sabio triste, te desapareces veinte años y sólo vuelves para pedir imposibles. Recobró
enseguida el dominio de su arte y me ofreció una media docena de opciones deleitables, pero eso sí, todas usadas.
Le insistí que no, que debía ser doncella y para esa misma noche. Ella preguntó alarmada: ¿Qué es lo que quieres
probarte? Nada, le contesté, lastimado donde más me dolía, sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo. Ella dijo
impasible que los sabios lo saben todo, pero no todo: Los únicos Virgos que van quedando en el mundo son ustedes
los de agosto. ¿Por qué no me lo encargaste con más tiempo? La inspiración no avisa, le dije. Pero tal vez espera,
dijo ella, siempre más resabida que cualquier hombre, y me pidió aunque fueran dos días para escudriñar a fondo el
mercado. Yo le repliqué en serio que en un negocio como aquél, a mi edad, cada hora es un año. Entonces no se
puede, dijo ella sin la mínima duda, pero no importa, así es más emocionante, qué carajo, te llamo en una hora.
No tengo que decirlo, porque se me distingue a leguas: soy feo, tímido y anacrónico. Pero a fuerza de no querer
serlo he venido a simular todo lo contrario. Hasta el sol de hoy, en que resuelvo contarme como soy por mi propia y
libre voluntad, aunque sólo sea para alivio de mi conciencia. He empezado con la llamada insólita a Rosa Cabarcas,
porque visto desde hoy, aquél fue el principio de una nueva vida a una edad en que la mayoría de los mortales están
muertos.
Vivo en una casa colonial en la acera de sol del parque de San Nicolás, donde he pasado todos los días de mi vida
sin mujer ni fortuna, donde vivieron y murieron mis padres, y donde me he propuesto morir solo, en la misma cama
en que nací y en un día que deseo lejano y sin dolor. Mi padre la compró en un remate público a fines del siglo XIX,
alquiló la planta baja para tiendas de lujo a un con sorcio de italianos, y se reservó este segundo piso para ser feliz
con la hija de uno de ellos, Florina de Dios Cargamantos, intérprete notable de Mozart, políglota y garibaldina, y la
mujer más hermosa y de mejor talento que hubo nunca en la ciudad: mi madre.
El ámbito de la casa es amplio y luminoso, con arcos de estuco y pisos ajedrezados de mosaicos florentinos, y
cuatro puertas vidrieras sobre un balcón corrido donde mi madre se sentaba en las noches de marzo a cantar arias
de amor con sus primas italianas. Desde allí se ve el parque de San Nicolás con la catedral y la estatua de Cristóbal
Colón, y más allá las bodegas del muelle fluvial y el vasto horizonte del río grande de la Magdalena a veinte leguas
de su estuario. Lo único ingrato de la casa es que el sol va cambiando de ventanas en el transcurso del día, y hay que
cerrarlas todas para tratar de dormir la siesta en la penumbra ardiente. Cuando me quedé solo, a mis treinta y dos
años, me mudé a la que fuera la alcoba de mis padres, abrí una puerta de paso hacia la biblioteca y empecé a subastar
cuanto me iba sobrando para vivir, que terminó por ser casi todo, salvo los libros y la pianola de rollos.
Durante cuarenta años fui el inflador de cables de El Diario de La Paz, que consistía en reconstruir y completar en
prosa indígena las noticias del mundo que atrapábamos al vuelo en el espacio sideral por las ondas cortas o el código
Morse. Hoy me sustento mal que bien con mi pensión de aquel oficio extinguido; me sustento menos con la de maestro
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de gramática castellana y latín, casi nada con la nota dominical que he escrito sin desmayos durante más de medio
siglo, y nada en absoluto con las gacetillas de música y teatro que me publican de favor las muchas veces en que
vienen intérpretes notables. Nunca hice nada distinto de escribir, pero no tengo vocación ni virtud de narrador, ignoro
por completo las leyes de la composición dramática, y si me he embarcado en esta empresa es porque confío en la
luz de lo mucho que he leído en la vida. Dicho en romance crudo, soy un cabo de raza sin méritos ni brillo, que no
tendría nada que legar a sus sobrevivientes de no haber sido por los hechos que me dispongo a referir como pueda
en esta memoria de mi grande amor.
El día de mis noventa años había recordado, como siempre, a las cinco de la mañana. Mi único compromiso, por
ser viernes, era escribir la nota firmada que se publica los domingos en El Diario de La Paz. Los síntomas del amanecer
habían sido perfectos para no ser feliz: me dolían los huesos desde la madrugada, me ardía el culo, y había truenos
de tormenta después de tres meses de sequía. Me bañé mientras estaba el café, me tomé un tazón endulzado con
miel de abejas y acompañado con dos tortas de cazabe, y me puse el mameluco de lienzo de estar en casa. [...]
Memorias de mis putas tristes. MARQUÉZ, Gabriel G. Rio de Janeiro: Editora Record, 2005.

66. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) No que concerne a temática do texto, a mulher é
retratada como:
(A) um elemento descartável, que pode ser trocado facilmente por qualquer outro da “vitrine”.
(B) solitária, visto que espera anos pela volta do seu amor ao bordel.
(C) a representação do amor que, para o velho, nunca chegou.
(D) uma professora, que conseguirá ensinar o homem a ter um bom desempenho no amor e no sexo.
(E) um elemento endeusado, que deve ser apenas admirado e nunca tocado.
Comentários:
(A) A mulher é vista como um serviço a ser contratado para uma ocasião específica, que pode ser facilmente trocado
caso apareçam “produtos” que atendam melhor aos anseios do cliente. Alternativa correta.
(B) A mulher com quem o homem fala é a dona do bordel, que pontua que ele esteve sumido por anos e agora surge
com uma missão impossível. Não se trata de uma relação de amor, mas sim de uma relação profissional. Alternativa incorreta.
(C) O trecho lido trabalha com questões mais carnais e menos emocionais. O velho homem deseja uma mulher virgem
com quem possa ter uma relação sexual para a comemoração de seu aniversário. Não há indícios de amor ou
desenvolvimento de outros sentimentos. Alternativa incorreta.
(D) Não há nenhum indício neste trecho de que o homem seja um aprendiz e precise de uma professora. Tampouco se
fala em amor no trecho lido. Alternativa incorreta.
(E) O início do texto mostra que sua intenção é comemorar seus 90 anos com uma louca noite de amor com uma jovem
virgem. Isso mostra que seu interesse não é apenas admirar a mulher, mas tocá-la e usá-la para a satisfação dos seus
prazeres carnais. Alternativa incorreta.
Gabarito: A.

67. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) A partir da leitura do texto, pode-se classificar sua
função principal como:
(A) função poética.
(B) função referencial.
(C) função metalinguística.
(D) função emotiva.
(E) função literária.
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Comentários:
(A) A função poética possui como objetivo trabalhar sobre a construção de mensagens. O estudo da métrica, por
exemplo, possui a função poética como a preponderante. Alternativa incorreta.
(B) A função referencial está presente em textos informativos, que possuem o objetivo de agregar informações a uma
comunidade veiculante. Não é o caso desse trecho, visto que foi retirado de um livro literário e, portanto, não tem relação
com a verdade e realidade. Alternativa incorreta.
(C) A função metalinguística possui o objetivo de usar a língua para esclarecer e explicar elementos do próprio código,
por exemplo, um dicionário, que usa a língua portuguesa para definir uma palavra do idioma, como saudade. Alternativa
incorreta.
(D) A função emotiva da linguagem é aquela que foca no autor do texto, nas suas características, emoções e percepções.
É exatamente o que se observa no trecho lido, principalmente em: “ No tengo que decirlo, porque se me distingue a leguas:
soy feo, tímido y anacrónico. [...]”. Alternativa correta.
(E) Não existe uma função nomeada como “literária”. Existem gêneros literários, mas função literária, não. Alternativa
incorreta.
Gabarito: D.

A partir de la viñeta, contesta a las tres preguntas siguientes.

Quino. Disponible en: <intagram/mafaldadigital

68. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) El objetivo del texto es:
(A) mostrar que los jóvenes pueden ser críticos con cuestiones sociales.
(B) exponer la fase de rebeldía por la que pasan los jóvenes.
(C) hacer una crítica a los numerosos problemas sociales.
(D) comprobar la existencia de Ovnis.
(E) mostrar que el mundo tiene mucho a desarrollar.
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Comentários:
(A) Não é o objetivo da tirinha mostrar que os jovens podem ser críticos, mas sim, fazer uma reflexão crítica sobre
algum problema da sociedade. O instrumento para a exposição dessa crítica é a Mafalda, uma jovem que tem um senso
crítico bem aguçado. Alternativa incorreta.
(B) O fato de a personagem estar chutando uma cadeira para longe pode mostrar que ela é uma jovem rebelde. No
entanto, essa ação é apenas a representação da sua frustração. Alternativa incorreta.
(C) Tirinhas e charges sempre têm o objetivo principal de fazer uma crítica a algum aspecto da sociedade. Geralmente,
um problema. Aqui, o objetivo é refletir, de maneira sutil, sobre o atraso em determinados aspectos da humanidade.
Alternativa correta.
(D) Não é um objetivo comprovar a existência de Ovnis. Até mesmo porque, não há nem a tentativa de comprovar essa
hipótese. Apenas uma descoberta de Mafalda, que a faz comparar o mundo em que vive com um suposto outro mundo.
Alternativa incorreta.
(E) A mensagem da tirinha mostra que, pela visão de Mafalda, existem mundos mais desenvolvidos que o em que ela
vive. Não significa que seja o objetivo mostrar o pouco desenvolvimento de algum mundo. Alternativa incorreta.
Gabarito: C.

69. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) Las palabras en negrita pueden clasificarse,
respectivamente, en:
(A) pronombre personal y determinante demostrativo.
(B) determinante personal y determinante demostrativo.
(C) pronombre personal y artículo definido.
(D) determinante personal y artículo definido.
(E) pronombre personal y pronombre demostrativo.
Comentários:
Pronomes: são palavras que conseguem substituir e funcionar como um substantivo. De maneira alguma podem ser
acompanhados de um nome.
Determinantes: vocábulos que acompanham substantivos, atualizando ou modificando-os. Sempre devem vir
acompanhados de substantivos.
Artigos: é um dos tipos de determinantes, visto que acompanham os substantivos, particularizando-os de maneira
definida ou não.
Ao analisar a construção, yo sempre ocupará o espaço de um pronome, funcionando como sujeito da construção. Será
um pronome pessoal, portanto.
Já este é um demonstrativo que não acompanha um nome, visto que ele absorveu e substituiu o vocábulo mundo, que
é um substantivo. Portanto, também é um pronome. Logo, respectivamente, temos um pronome pessoal e um pronome
demonstrativo.
Gabarito: E.
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70. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Nailla Malta) La función del que en el último cuadro es:
(A) pronombre relativo.
(B) conjunción subordinante.
(C) palabra expletiva.
(D) pronombre anafórico.
(E) conjunción coordinante.
Comentários:
(A) Pronome relativo é aquele que retoma um nome já mencionado anteriormente, sem que haja a necessidade de
repeti-lo. Não é essa a função do que. Alternativa incorreta.
(B) A conjunção subordinativa é o elo entre duas orações: a principal e a subordinada, justamente a construção que
temos aqui. Note que o verbo tener exige um complemento, papel desempenhado pela oração que nacer en este. Logo, por
ser o conector entre verbo e seu complemento oracional, a função do que é ser uma conjunção. Alternativa correta.
(C) Palavra expletiva é aquela que se pode retirar da construção porque sua única função é ênfase sobre alguma
informação, o que não é o caso, já que o vocábulo que une sintaticamente as duas orações. Alternativa incorreta.
(D) Pronome anafórico é aquele que faz menção a algum elemento já mencionado no discurso, como esse, essa. O que
não tem essa propriedade, logo não serve como retomador de nenhum elemento. Alternativa incorreta.
(E) A questão equivoca-se apenas por classificar a conjunção como coordenativa, quando, na verdade, é subordinativa
por haver uma dependência sintática – a segunda oração é o objeto direto da primeira. Alternativa incorreta.
Gabarito: B.
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SOCIOLOGIA
Prof.ª Alê Lopes
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Apresentação
Olá, aluno/aluna do Estratégia Vestibulares!
É com grande alegria que apresento a você a correção de Sociologia
do nosso 4º Provão de Bolsas do Estratégia Vestibulares. Espero que tenha
ido muito bem para somar a nossa família de Corujas Estratégicas!
Para que me conheça um pouquinho, peço licença para me apresentar.
Meu nome é Alessandra Lopes e pode me chamar de Alê. Permita-me uma
breve apresentação da minha trajetória. Sou formada na UNICAMP, Mestra em
Ciência Política pela mesma Universidade. Desde 2004, dou aulas de História,
Sociologia e Humanidades em cursos preparatórios para vestibulares e para o ENEM, e
até para concursos públicos.
Conheço muitos sistemas de ensino, materiais e abordagens que existem nesse
“mundo dos vestibulares”. Já escrevi muitos materiais preparatórios. Posso afirmar, com
segurança, que já contribui para a aprovação de muitos alunos nas mais variadas e concorridas universidades Brasil afora:
USP; UNICAMP; UNIFESP; UNESP; UFRJ; UFSC; UEA; UEL; UFBA; FGV; PUC-SP; UnB; UERJ; UFGRS; UFPR; PUC; FGV;
EsPCEx; entre outras.
Nesse tempo todo, tenho acompanhado tudo o que os vestibulares cobram, quais são seus padrões e surpresas,
bem como as mudanças feitas ao longo dos anos. Essa experiência toda me permitiu criar um método de ensino
capaz de fazer você APRENDER Sociologia e de gabaritar as questões dessa matéria nos principais vestibulares
do país.
Assim, é com grande alegria que faço um convite para que conheça mais profundamente o Estratégia Vestibulares.
Sei que podemos ajudar você nessa jornada até sua aprovação!
Venha comigo: com foco, força, fé e café, você
chega lá!!!!
Já aproveite para me seguir nas redes sociais.
Com as dicas de lá, você complementa seus estudos!
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Questões de Sociologia
Resolvidas e comentadas por: Prof.ª Alê Lopes
71.
TEXTO I
Desde suas origens, passou a França por formas de civilização muito diferentes: começou por ser agrícola, passou
em seguida pelo artesanato e pelo pequeno comércio, depois pela manufatura e, finalmente, chegou à grande
indústria.
(DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Ed. Nacional. 1963, p. 82.)

TEXTO II
Mudança social refere-se às modificações que ocorrem nos padrões de vida de um povo. Essas modificações são
causadas por uma variedade de fatores, de natureza interna ou externa, isto é, por forças decorrentes de condições
existentes dentro do grupo ou fora dele”.
(KOENIG, S. Elementos de Sociologia. Tradução de Vera Borda, 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976. p. 326)

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) Considerando o conceito de mudança social apresentado
no Texto II, pode-se dizer que, para Durkheim,
(A) a mudança social ocorre por processos revolucionários no modo de produção.
(B) a ordem progressiva do avançar da história marca um desenvolvimento harmonioso.
(C) as mudanças sociais em sociedades de solidariedade mecânica são mais difíceis de ocorrer, como na forma social baseada
na grande indústria.
(D) a mudança social é estática.
(E) os padrões de dominação de um povo determinam o tipo de mudança social, como nas sociedades estamentais.
Comentários
(A) Errado, pois essa é uma concepção marxista de história.
(B) Correto, pois a assertiva indica uma concepção positivista, mais próxima do que Durkheim concebia.
(C) Falso, pois o tipo de solidariedade nas sociedades de “grande indústria” é a solidariedade orgânica.
(D) Errado, pois se houve um avanço da França agrícola até a França da grande indústria, a história não é estática, mas
foi sendo modificada ao longo do tempo.
(E) Falso, pois quem fez análise de sociedades estamentais combinando-a com “dominação” foi Max Weber.
Gabarito: B.

72.
Penso, pois, que o Carnaval põe o Brasil de ponta-cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns poucos
e é sempre lida por seu lado legal e cívico, a festa abre nossa vida a uma liberdade sensual, nisso que o mundo
burguês chama de libertinagem. Dando livre passagem ao corpo, o Carnaval destitui posicionamentos sociais fixos e
rígidos, permitindo a “fantasia”, que inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais
reguladores.
DA MATTA, R. O que o Carnaval diz do Brasil. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. 2012.
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(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) A partir da concepção do antropólogo Roberto DaMatta
em torno do carnaval, a dinâmica da relação social
(A) mantém-se estratificada.
(B) amplia as oportunidades de ascensão social.
(C) reforça que sociedades de classe têm mais mobilidade que as de castas, por exemplo.
(D) indica que o festejo é organizado em rituais tribais.
(E) aponta aspectos negativos da função social do Carnaval brasileiro.

Comentários
(A) Errado, pois a sociedade estratificada é aquela em que as pessoas têm papéis sociais fixos, já que há baixa ou “zero”
mobilidade social. Além de o Carnaval no Brasil ocorrer em uma sociedade de classes, que é mais fluida do que outras
formas (estamentos e castas, por exemplo), o Carnaval “rompe” barreiras. Veja que o autor, logo no início do texto, diz que
o Carnaval coloca a sociedade brasileira de ponta-cabeça.
(B) Falso, pois não é possível chegar a essa conclusão pela leitura do texto.
(C) Correto. Além de você precisar saber que o Brasil possui uma estrutura social em classes sociais – característica
típica de sociedades contemporâneas capitalistas – você precisa sacar que algumas colocações do autor reforçam a dinâmica
mais maleável da sociedade de classes: “livre passagem ao corpo”, “o Carnaval destitui posicionamentos sociais fixos e
rígidos”.
(D) Falso, pois não é isso o que ele afirma. O Carnaval é um festejo de natureza popular e que abre espaço para o
exercício de um certo tipo de liberdade não encontrada em “condições normais” da vida social.
(E) Falso, pois as possibilidades de “liberdade” e de questionamento da estrutura social indicam que o Carnaval tem
aspectos positivos para as relações sociais.
Gabarito: C.

73.
O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O
trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente
subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como
uma força independente do produtor.
MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos (Primeiro manuscrito). São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado).

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) A relação que está implícita na análise de Marx sobre o
processo produtivo abre possibilidade para a compreensão de um problema central que afeta as sociedades capitalistas
contemporâneas, que é:
(A) a fome.
(B) a violência.
(C) o desmatamento ambiental.
(D) a concentração de renda.
(E) o autoritarismo.

Caderno de Respostas
4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021
Comentários
A passagem do texto de Marx desvenda a relação dialética por trás do processo produtivo capitalista, qual seja, a
produção de riqueza, por um lado, e, por outro, a má distribuição dessa riqueza. Nesse sentido, estamos diante do fenômeno
social da concentração de renda. Gabarito, D).
(A) Falso, pois a fome, apesar de ser um problema contemporâneo, existe em todos os modos de produção, não sendo
específico da sociedade capitalista.
(B) Falso, pois não é sobre violência que o texto do enunciado trata.
(D) Errado. Até podemos relacionar a lógica produtiva das mercadorias com a aceleração do desmatamento, mas, para
tanto, precisaria ter sido apresentado um texto que remetesse à lógica mais geral do processo de produção das mercadorias.
(E) Falso, o texto não faz considerações em torno de regimes políticos.
Gabarito: D.

74. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) O Censo Demográfico realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em geral, ocorre a cada década e constitui-se na mais importante fonte de
referência sobre a situação socioeconômica de vida da população, em particular, nos municípios e em seus recortes internos
– distritos, bairros e localidades urbanas e rurais.
Diante disso, considere as proposições e, em seguida, marque a alternativa correta.
I – Quantificar o número de habitantes para que o Estado brasileiro estabeleça os repasses do Fundo de Participação dos
Municípios.
II - Acompanhar a evolução ao longo do tempo de variáveis econômicas e de renda.
III – Contribuir para planejar adequadamente o uso sustentável de recursos públicos e privados.
IV – Utilizar de métodos demográficos.
V – Verificar e fiscalizar o percentual de trabalhadores em condições análogas a de escravo em residências urbanas.
São afirmações que estão relacionas ao recenseamento:
(A) I e II, apenas.
(B) I, III e V, apenas.
(C) II, III, IV e V, apenas.
(D) I, II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.
Comentários
I – Correto, pois é baseado no levantamento quantitativo da população que os municípios recebem, proporcionalmente
ao número de habitantes, as verbas do Fundo de Participação dos Municípios. O dado oficial para tanto é o do IBGE.
II – Correto, pois, a partir do contraste de um Censo e outro, é possível perceber, no tempo, quais foram as mudanças
em variáveis econômicas e na renda, além de inúmeros outros dados.
III – Correto, pois tanto os órgãos públicos quanto o mercado podem usar os dados gerados pelo IBGE para otimizar
investimentos e políticas públicas.
IV – Correto, pois demografia é o estudo das características gerais de uma população e tem como objetivo analisar
como a população se forma e se modifica nos seguintes aspectos:
# Tamanho (conjunto de habitantes que compõe a população);
# Estrutura ou Composição (habitantes por sexo, idade, estado civil etc);
# Distribuição territorial (conjunto de habitantes em área rural, urbana e áreas geográficas).
O Censo Demográfico é uma ferramenta importante que reforça os métodos demográficos.
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V – Falso, pois o órgão que tem essa atribuição é o Ministério do Trabalho, atividade desempenhada pelos Auditores
Fiscais do Trabalho.
Gabarito: D.

75. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Alê Lopes) No que diz respeito às diferenças e/ou semelhanças
entre estamentos sociais e castas sociais, está correto o que se afirma em:
(A) o sistema de castas possuía maior mobilidade social que o de estamentos.
(B) um exemplo de sociedade estamental é a indiana, ao passo que a de castas é a feudal.
(C) as lutas entre castas, assim como as disputas entre estamentos, expressam fundamentalmente uma relação de trabalho
baseada na exploração.
(D) tanto no sistema de castas quanto no de estamentos não há qualquer tipo de mobilidade social.
(E) enquanto na organização de castas as relações sociais são verticalizadas e repulsivas entre castas diferentes, na
sociedade estamental é possível vínculos sociais de maior proximidade.
Comentários
(A) Errado, pois a sociedade de castas é rígida. Se um indivíduo nasceu em uma casta, nela permanece até o fim da
vida.
(B) Errado, pois os exemplos estão invertidos. Na Índia, há o sistema de castas e no feudalismo a sociedade era
organizada em estamentos.
(C) Falso, pois aqui temos uma característica da sociedade de classes.
(D) Errado, pois na sociedade estamental é possível um nível mínimo de mobilidade social. Por exemplo, quando um
camponês, um servo, assumia a vida religiosa, ele entrava no estamento clerical; quando um comerciante comprava títulos
de nobreza, no momento da Baixa Idade Média, este comerciante ascendia à nobreza.
(E) Correto, pois no sistema de castas os indivíduos de castas distintas, em geral, não se tocam e repelem-se, ao passo
que as relações estamentais contam com laços maiores. Por exemplo, na sociedade estamental havia a relação de servidão
e a relação de suserania e vassalagem. Além disso, membros do estamento clerical relacionavam-se com pessoas da nobreza.
Gabarito: E.
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FILOSOFIA
Prof. Fernando Andrade
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Questões de Filosofia
Resolvidas e comentadas por: Prof. Fernando Andrade
76.
“Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a
força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão
livre quanto antes”. Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece.
(ROUSSEAU, J.-J. Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político. Livro primeiro. Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 27 e 32)

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Fernando Andrade) Segundo Rousseau, a finalidade do contrato
social é:
(A) estabelecer somente vínculos sociais que respeitem a vontade geral.
(B) manter a liberdade exatamente tal qual era exercida no estado de natureza.
(C) abrir mão da liberdade para garantir a segurança.
(D) limitar a liberdade através das leis para que os homens possam garantir suas propriedades.
(E) incluir a religião como instituição que deveria assegurar a obediência e a liberdade dos homens.

Comentário.
A alternativa A está correta. O contrato social de Rousseau é o mais radical. Como o próprio excerto deixa claro, ele
gostaria de conciliar a liberdade individual com a vida em sociedade que se pauta por regras. Para chegar-se a essa situação,
as leis a serem adotadas pela sociedade deveriam expressar a vontade geral.
A alternativa B está incorreta. Exercer a liberdade tal qual era vivenciada no estado de natureza exclui a socialização.
A alternativa C está incorreta. O texto deixa claro que Rousseau queria manter a liberdade, não a excluir. Essa ideia é
de Hobbes: os homens abrem mão da liberdade para ter segurança.
A alternativa D está incorreta. No fragmento, não se fala de leis, nem de propriedade. A palavra “propriedade” é chave
para Locke, não para Rousseau.
A alternativa E está incorreta. Nesse fragmento, não se menciona a importância da religião.
Gabarito: A.

77.
“Sócrates: [...] Protágoras admitiu que alguns indivíduos superavam outros no que tange ao melhor e ao pior,
sendo esses indivíduos os sábios. [...]
Sócrates: [...] ele diz, não é mesmo “que aquilo que aparece a cada indivíduo efetivamente é para aquele a quem
aparece”.
[...]
Sócrates: [...] então, Protágoras, também expressamos as opiniões de um ser humano, ou melhor, de todos os
seres humanos, e dizemos que ninguém há que não se julgue mais sábio do que os outros em certas matérias, e
outros mais sábios do que ele próprio em outras matérias. [...] E todo o mundo humano, ouso dizer, torna-se repleto
de pessoas que buscam mestres e chefes para si, para outros seres vivos e para a direção de todas as atividades
humanas; e, por outro lado, de pessoas que se julgam qualificadas para ensinar e para chefiar. E, observando todos
esses casos, é imperioso dizermos que os próprios seres humanos creem que sabedoria e ignorância existem entre
os seres humanos.
[...]
Sócrates: E, portanto, julgam que a sabedoria é o pensar verdadeiro e a ignorância, a opinião falsa.
(PLATÃO, Teeteto. In: PLATÃO. Diálogos I: Teeteto (ou do conhecimento), Sofista (ou do ser), Protágoras (ou sofistas). Tradução, textos complementares e notas de Edson Bini. Bauru/SP:
EDIPRO, 2007)
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(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Fernando Andrade) Este é um fragmento do Teeteto de Platão.
Texto no qual, Platão, por meio de seu personagem Sócrates, expõe sua ideia sobre o que deve ser o conhecimento. No
trecho, o autor discute a ideia de Protágoras. Nos trechos acima apresentados, Platão:
(A) manifesta a concepção de que a verdade em si mesma é incompreensível para os homens.
(B) expressa seu desprezo pelo relativismo sofístico, ao recusar argumentar com seus oponentes.
(C) destaca o paradoxo em que se envolvem aqueles que defendem o relativismo.
(D) considera a importância de mestres e sábios para que o conhecimento avance.
(E) define o conhecimento em termos de escolha, entre seguir sábios ou ignorantes.
Comentário.
A alternativa A está incorreta. Nesse diálogo, Sócrates coloca-se contra Protágoras, que defendia a relatividade das
ideias expostas como verdade. Para o oponente de Sócrates, a verdade não era acessível para os homens. Ideia oposta à
de Platão e de Sócrates, autores que acreditavam ser possível chegar à verdade.
A alternativa B está incorreta. O desprezo não fica claro no texto, mas nitidamente, Sócrates está contra-argumentando,
ou seja, é falso que ele estaria se recusando a argumentar.
A alternativa C está correta. Sócrates, ao contra-argumentar Protágoras, que defendia o relativismo, considera o que há
de paradoxal na ideia do seu opositor. O sofista afirma que qualquer verdade é válida, mas considera que há opiniões
melhores. A dedução é clara: se há melhores é porque há aquelas que são falsas e outras que não são. Para Sócrates,
Protágoras é incoerente.
A alternativa D está incorreta. A menção a sábios faz parte da argumentação de Sócrates para provar que há verdades,
pois a própria humanidade intuitivamente reconhece como sábio aquele que se aproxima das melhores ideias.
A alternativa E está incorreta. O autor não discute nesse fragmento a relação entre mestres e discípulos.
Gabarito: C.

78.
Mas, analisando outro caso, quando um cidadão, não por suas crueldades ou outra qualquer intolerável violência,
e sim pelo favor dos concidadãos, se torna príncipe de sua pátria, o que se pode chamar principado civil (e para
chegar a isto não são necessários grandes méritos nem muita sorte, mas antes uma astúcia feliz), digo que se chega
a esse principado ou pelo favor do povo ou pelo favor dos poderosos. É que em todas as cidades se encontram estas
duas tendências diversas e isto nasce do fato de que o povo não deseja ser governado nem oprimido pelos grandes,
e estes desejam governar e oprimir o povo.
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. In: Maquiavel. Traduções de Livio Xavier. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. (Coleção Os Pensadores). p. 1-110.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Fernando Andrade) Maquiavel, nesse excerto, manifesta, em relação
à política, uma perspectiva:
(A) metafísica e dualista.
(B) finalista e cética.
(C) racionalista e utilitária.
(D) empirista e pessimista.
(E) idealista e conceitual.
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Comentário.
A alternativa A está incorreta. O texto de Maquiavel não parte de nenhuma verdade revelada, o que se poderia chamar
de metafísica. Ele considera o exercício do poder através dos séculos, observando como ele ocorre. A palavra dualista nessa
alternativa pode significar que há duas formas de escolher o governando, algo que está de acordo com o texto.
A alternativa B está incorreta. Uma política finalista seria aquela que considera muito importante a finalidade a que se
propõe governantes e povo; nesse sentido, Maquiavel pode até ser considerado finalista, mas não é cético. Ele acredita que
há algumas premissas e princípios que regem a política. Não diz que governar é uma ação impossível.
A alternativa C está incorreta. O racionalismo, em filosofia, opõe-se ao empirismo. Significaria deduzir práticas políticas
a partir de pressupostos e premissas pensadas, mas não provadas a partir da realidade. Maquiavel chega às conclusões
observando a história dos poderosos. Se pensarmos que O príncipe foi escrito como um manual de aconselhamento,
podemos entender que há sim uma perspectiva utilitária do conhecimento político.
A alternativa D está correta. No excerto, percebe-se claramente o traço empirista de Maquiavel. Para justificar a ideia
de que há duas maneiras de alguém alcançar o poder, ele pauta-se pelo que já aconteceu na história. O pessimismo de
Maquiavel decorre do fato de que ele vê o ser humano a partir do conflito ou de seu caráter corrompido. No texto, ele deixa
claro que há uma constante luta entre poderosos e povo.
A alternativa E está incorreta. Maquiavel não propõe um mundo melhor. Aconselha o príncipe a agir considerando o
mundo como está aí, com suas injustiças e crueldades. Ele tem uma visão empírica, não conceitual.
Gabarito: D.

79.
As verdades de razão enunciam que uma coisa é, necessária e universalmente, não podendo de modo algum ser
diferente do que é e de como é... As verdades de razão são inatas.
(...)
As verdades de fato são empíricas e se referem a coisas que poderiam ser diferentes do que são, mas que são
como são porque há uma causa para que sejam assim.
(Chauí, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000).

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Fernando Andrade) Nesse fragmento, Marilena Chauí distingue os
dois tipos de verdade, termo que se tornou consagrado quando se discute os tipos de verdades as quais os homens podem
chegar.
A partir das definições apresentadas, assinale a alternativa que exemplificaria uma das verdades mencionadas.
(A) Verdades de fato: a existência de Deus.
(B) Verdades de razão: 2 + 2 = 4.
(C) Verdades de razão: a terra é redonda.
(D) Verdades de fato: o triângulo tem três lados.
(E) Verdades de razão: eu estou triste.

Comentário.
A alternativa A está incorreta. As verdades de fato devem ser empíricas. As provas da existência de Deus são dedutivas,
logo não podem ser verdades de fato.
A alternativa B está correta. A verdade das matemáticas é inata, ou seja, é uma aptidão humana e universal a todos os
homens.
A alternativa C está incorreta. A ideia de que a terra é redonda não é inata, se fosse, todas as civilizações teriam essa
mesma teoria sobre a terra. Não pode ser uma verdade de razão.
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A alternativa D está incorreta. O triângulo ter três lados é como uma verdade matemática, ou seja, é uma verdade da
razão.
A alternativa E está incorreta. “Eu estou triste” pode ser uma verdade subjetiva, depende da disposição de quem fala,
ou seja, não pode ser considerada “verdade” no sentido universal, aquilo que vale para todos.
Gabarito: B.

80.
Com todo o valor que possa merecer o que é verdadeiro, veraz, desinteressado: é possível que se deva atribuir à
aparência, à vontade de engano, ao egoísmo e à cobiça um valor mais alto e mais fundamental para a vida. É até
mesmo possível que aquilo que constitui o valor dessas coisas boas e honradas consista exatamente em serem
insidiosamente aparentadas, atadas, unidas, e talvez até essencialmente iguais, a essas coisas ruins e aparentemente
opostas. Talvez! — Mas quem se mostra disposto a ocupar-se de tais perigosos “talvez”? Para isso será preciso esperar
o advento de uma nova espécie de filósofos, que tenham gosto e pendor diversos, contrários aos daqueles que até
agora existiam — filósofos do perigoso “talvez” a todo custo. — E, falando com toda a seriedade: eu vejo esses
filósofos surgirem.
Nietzsche, Marcondes, D. "Textos Básicos de Filosofia". Rio de Janeiro: Zahar Editor Ltda, 2007.

(Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof. Fernando Andrade) Este trecho
(A) ironiza aqueles que defendem o dogmatismo religioso calcado em valores eternos.
(B) discute valores éticos sem chegar à conclusão alguma, daí sua opção pelo talvez.
(C) inverte a perspectiva socrático-platônica de valorização das essências.
(D) critica o engano, o egoísmo e a cobiça.
(E) propõe um meio termo entre o que é verdadeiro e o que é aparência.

Comentário.
A alternativa A está incorreta. Nietzsche nem menciona os religiosos. Na verdade, no fim do fragmento, ele nomeia
seus interlocutores, os filósofos. Logo, ele não estaria ironizando o dogmatismo religioso.
A alternativa B está incorreta. Ele chega a uma conclusão. Ele espera que os filósofos do talvez, ou seja, os filósofos que
valorizam a aparência estejam chegando, em uma nítida preferência por eles.
A alternativa C está correta. Logo no início, Nietzsche afirma: “é possível que se deva atribuir à aparência, à vontade de
engano, ao egoísmo e à cobiça um valor mais alto e mais fundamental para a vida”. Ora, a valorização da aparência seria
um escândalo para Platão, que desqualificava o mundo da vida como sendo o mundo das sombras.
A alternativa D está incorreta. O autor aceita o engano, a cobiça e o egoísmo suspeitando que talvez sejam os valores
mais elevados da vida.
A alternativa E está incorreta. Quando, no final do excerto, Nietzsche saúda os filósofos do “talvez”, ou seja, do engano,
ele deixa clara sua opção. Ele não tenta um meio termo.
Gabarito: C.
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PORTUGUÊS
Prof.ª Bete Ana
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Questões de Português / Literatura
Resolvidas e comentadas por: Prof.ª Bete Ana
Leia o texto A feira, de Rubem Braga, para responder às questões 81 a 85.

A feira
Passa gente vindo da feira. Agora temos uma feira aqui perto de casa. Para mim apenas movimenta a esquina,
com tantas empregadas e donas de casa carregadas de sacos e cestas de frutas, verduras e legumes. Ao poeta
Drummond, que mora mais além, a feira deve incomodar, porque os grandes caminhões roncam sob a sua janela, e
o vozerio dos mercadores e freguesas perturbam o seu sono matinal.
O que não tem a menor importância: na atual situação do mundo é bom que os poetas estejam vigilantes. Quanto
aos cronistas, que eles durmam em paz: é melhor que se recolham e se esqueçam de fazer a crônica destes dias, em
que não há nenhum exemplo nem lição. O poeta é mais adequado para ouvir as exclamações patéticas (“os tomates
estão pela hora da morte”) e tomar o pulso dos fatos concretos da mercancia local. Além disso deve subir até sua
janela a fragrância das verduras e de todas essas coisas nascidas na terra, ainda frescas e vivas, coloridas. É bom
que ele veja as quinquilharias ingênuas, as ervas misteriosas, as pequenas, inúteis e preciosas coisas do mar e do
sertão, os cavalos-marinhos e as sementes escuras. Só ele poderá entender as coisas de barro e de palha, a glória
dos tomates, o espanto da pedra no olho dos peixes eviscerados, e o constrangimento amarelo desses abacaxis sem
sabor que amadurecem no meio do inverno.
Passa um homem careca, sério: deve ser um velho funcionário, e tem o ar de quem discute muito nas feiras,
capaz de citar o preço dos pepinos em 1921 e de lamentar, como prova de decadência espiritual do Ocidente, o atual
tamanho das bananas. Sim, eram maiores as bananas de antanho. A acreditar nele, as bananas dos tempos coloniais
mediam toesas. Em todo caso, não parece ir muito triste: carrega dois sacos verdes e de um deles sai o pedaço de
uma abóbora. Gosta de abóboras, o birbante.
“Não, senhora; só em doce, assim mesmo misturada com doce de coco” – respondeu aquele menino à dramática
pergunta de sua velha tia se gostava de abóbora. Essa resposta foi, na época, muito comentada como grave prova
de insolência e talvez desagregação moral. Não era. Era uma prova de tolerância, boa vontade, anseio de
compreensão: porque a verdade terrível é que o menino não gostava mesmo de abóbora e achava que o único defeito
do doce de coco era conter, às vezes, por costume da família, um pouco de abóbora. Estava, entretanto, disposto a
superar as próprias convicções em benefício do bem-estar geral. Tinha o pudor de que pensassem que ele odiava
abóbora: era uma criança no fundo delicada, embora tenha resultado em um homem com frequência estúpido.
A feira, não sei por quê, me leva a essas divagações infantis; vagueio com sua emoção entre cebolas de brilho
metálico e couves de alfaces líricas.
Há uma grata surpresa. A mais bela, esquiva e elegante senhora da rua está pessoalmente na feira. Veio sem
pintura, um vestido leve, sandálias coloridas. Demoro-me em ver sua pele, seus cabelos, seus olhos, sobre um fundo
de couves e beterrabas. Sua pele tem uma frescura vegetal. Suas mãos finas seguram os legumes com um experiente
carinho. Quando vai para casa, um menino conduz suas compras. Ela, porém, fez questão de levar nas mãos, como
sinal de alegria e de simplicidade, uma grande couve-flor.
Agosto, 1953
BRAGA, Rubem. Coisas simples do cotidiano. São Paulo: Global, 2013.
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81. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Releia o primeiro parágrafo do texto e identifique o
item que apresenta classificação sintática correta:

Passa gente vindo da feira. Agora temos uma feira aqui perto de casa. Para mim apenas movimenta a esquina,
com tantas empregadas e donas de casa carregadas de sacos e cestas de frutas, verduras e legumes. Ao poeta
Drummond, que mora mais além, a feira deve incomodar, porque os grandes caminhões roncam sob a sua janela, e
o vozerio dos mercadores e freguesas perturbam o seu sono matinal.
(A) de casa (1ª linha) – adjunto adnominal
(B) a esquina – adjunto adverbial
(C) Drummond – aposto
(D) dos mercadores – agente da passiva
(E) de frutas – complemento nominal
Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois “de casa” é complemento nominal do advérbio “perto” – perto de casa.
A alternativa B está incorreta, pois “a esquina” completa o sentido do verbo “movimenta”, exerce a função sintática de
objeto direto: movimenta a esquina.
A alternativa C está correta, pois “Drummond” especifica “poeta”, trata-se de um aposto especificativo, que é usado
para especificar ou individualizar um termo de sentido genérico. Geralmente é um nome próprio (pessoa ou lugar) e não
aparece entre vírgulas: poeta Drummond.
A alternativa D está incorreta, pois “dos mercadores” determina o substantivo “vozerio”; assim, é um adjunto adnominal:

o vozerio dos mercadores.

A alternativa E está incorreta, pois “de frutas” determina o substantivo “cestas”; assim, é adjunto adnominal: cestas de

frutas.

Gabarito: C.

82. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Considerando o segundo parágrafo do texto, Rubem
Braga fez uso de:
(A) paródia.
(B) metalinguagem.
(C) neologismo.
(D) plágio.
(E) invocação.

Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois uma paródia é uma obra literária que imita uma outra obra com o objetivo cômico
ou de realizar uma crítica, sem ocorrência no segundo parágrafo.
A alternativa B está correta, pois a metalinguagem ocorre quando a linguagem se refere à própria linguagem; A feira é
uma crônica de Rubem Braga e, no segundo parágrafo, ele fala sobre cronistas e fazer crônica.
A alternativa C está incorreta, pois o neologismo é o processo de criação de uma nova palavra na língua, sem ocorrência
no segundo parágrafo.
A alternativa D está incorreta, pois o plágio consiste na apresentação de algum trabalho como de sua própria autoria;
porém, produzido por outra pessoa; sem ocorrência no texto.
A alternativa E está incorreta, pois não há chamamento no parágrafo.
Gabarito: B.
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83. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Considerando a totalidade da crônica, segundo a
visão que nos passa o cronista, a feira
(A) é um espaço exclusivo para trabalhadores com pouca instrução.
(B) é um espaço de barulho e confusão.
(C) é um espaço para quinquilharias.
(D) é um espaço para reclamação.
(E) é um espaço democrático.
Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois a crônica não menciona o grau de instrução das pessoas que circulam na feira, nem
de trabalhadores, nem de compradores.
A alternativa B está incorreta, pois, apesar de fazer referência a discussões sobre produtos, a crônica chama a atenção
sobre as diferentes características das pessoas que vão ali comprar e vender os produtos.
A alternativa C está incorreta, pois quinquilharias são coisas sem importância, sem valor, mas são mencionadas junto a
ervas, tomates e peixes, mostrando a diversificação daquilo que é oferecido na feira.
A alternativa D está incorreta, pois o cronista reserva espaço para mencionar pessoas que reclamam dos produtos, mas
o foco da crônica não recai sobre elas, ele evidencia que todo tipo de pessoa passa pela feira.
A alternativa E está correta, pois o cronista menciona empregadas, patroas, velhos, homens, meninos, tias, senhoras
elegantes, ou seja, a feira é um espaço popular.
Gabarito: E.

84. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Identifique a alternativa na qual “que” é classificado
de forma diferente.
(A) “... que mora mais além, ...” (1º parágrafo)
(B) “... que os poetas estejam vigilantes...” (2º parágrafo)
(C) “... que se recolham...” (2º parágrafo)
(D) “... que ele veja as quinquilharias ingênuas...” (2º parágrafo)
(E) “... que o menino não gostava mesmo de abóbora...” (4º parágrafo)
Comentários:
A alternativa A está correta, pois “que” é pronome relativo, substitui o termo antecedente: Ao poeta Drummond, que

mora mais além... (Drummond mora mais além).

A alternativa B está incorreta, pois “que” é conjunção subordinativa integrante, introduzindo oração subordinada
substantiva subjetiva: ... é bom que os poetas sejam vigilantes.
A alternativa C está incorreta, pois “que” é conjunção subordinativa integrante, introduzindo oração subordinada
substantiva subjetiva: ... é melhor que se recolham...
A alternativa D está incorreta, pois “que” é conjunção subordinativa integrante, introduzindo oração subordinada
substantiva subjetiva: É bom que ele veja as quinquilharias ingênuas...
A alternativa E está incorreta, pois “que” é conjunção subordinativa integrante, introduzindo oração subordinada
substantiva predicativa: ... a verdade terrível é que o menino não gostava mesmo de abóbora...
Gabarito: A.
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85. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Assinale a alternativa que apresenta entre parênteses
um termo que não pode substituir o destacado, prejudicando o sentido.
(A) “Sim, eram maiores as bananas de antanho.” (antigamente)
(B) “... o espanto de pedra no olho dos peixes eviscerados...” (destripados)
(C) “Gosta de abóboras, o birbante.” (sobejo)
(D) “... me leva a essas divagações...” (digressões)
(E) “... muito comentada como grave prova de insolência...” (atrevimento)

Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois “antanho” significa algo do passado, de um tempo anterior; assim, “antigamente”
pode substituir o termo.
A alternativa B está incorreta, pois o termo “eviscerados” significa que teve suas vísceras retiradas; assim, “destripados”
pode substituir o termo.
A alternativa C está correta, pois “birbante” significa um indivíduo sem dignidade, um patife; o termo “sobejo” significa
que está em excesso, imenso, de tamanho exagerado; portanto, não pode substituir o termo.
A alternativa D está incorreta, pois fazer “divagações” significa que se afasta do assunto, assim como “digressões”;
portanto, pode substituir o termo.
A alternativa E está incorreta, pois o termo “insolência” significa desaforo, descaso, arrogância, e pode ser substituído
por “atrevimento”.
Gabarito: C.

Leia os trechos de Os lusíadas, de Luís de Camões.
estrofe 38
“Tão temerosa vinha carregada,
Que pôs nos corações um grande medo;
Bramindo, o negro mar de longe brada,
Como se desse em vão nalgum rochedo.
- Ó Potestade, disse, sublimada:
Que ameaço divino ou que segredo
Este clima e este mar nos apresenta,
Que mor coisa parece que tormenta?
estrofe 39
“Não acabava, quando uma figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida,
De disforme e grandíssima estatura;
O rosto carregado, a barba esquálida,
Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má e a cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos,
A boca negra, os dentes amarelos.
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86. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Sobre as estrofes destacadas do Canto 5 de Os
lusíadas, assinale a informação incorreta.
(A) A “estrofe 38” mostra a fé em Deus, exaltando Seu poder diante do perigo.
(B) A “estrofe 39” apresenta versos alexandrinos, com rimas opostas.
(C) Cada estrofe é exemplo de “oitava”, apresentando versos decassílabos.
(D) Logo após, Vasco da Gama nomeia a figura descrita na estrofe 39, era o gigante Adamastor.
(E) Considerando as subdivisões internas do poema, essas estrofes correspondem à narração.
Comentários:
A alternativa A está correta, pois, apesar de fazer referência a deuses da mitologia, a obra mostra que a fé em Deus e
Seu poder estavam acima de tudo, como mostra o verso: “- Ó Potestade, disse, sublimada”, “Potestade”, poder (de Deus)
e “sublimada”, sublime.
A alternativa B está incorreta, pois o poema épico Os lusíadas tem 8.816 versos decassílabos, isto é, com dez sílabas
poéticas, distribuídos em 1.102 estrofes conhecidas como “oitava rima”, de oito versos cada; os versos alexandrinos
apresentam doze sílabas poéticas. O esquema de rimas, em todas as estrofes, é ABABABCC, ou seja, seis versos com rimas
alternadas e dois versos com rimas emparelhadas.
A alternativa C está correta, pois “oitava”, ou “oitava-rima”, é o nome dado à estrofe com oito versos, e os versos que
apresentam dez sílabas poéticas são chamados de decassílabos, encontrados em Os lusíadas. Observe, como exemplo, a
escansão do primeiro verso da “estrofe 38”, lembrando que a contagem é feita até a última sílaba tônica:
1
Tão

2
te

3
me

4
ro

5
sa

6
vi

7
nha

8
ca

9
rre

10
ga

da

A alternativa D está correta, pois esse trecho traz o aspecto amedrontador do Gigante Adamastor. Sua descrição
evidencia a coragem dos portugueses para enfrentá-lo.
A alternativa E está correta, pois o poema é subdividido em “proposição”, a exposição do assunto; “invocação”, o pedido
de inspiração às Musas; “dedicatória”, o poema é dedicado ao rei D. Sebastião; “narração”, a parte que narra a viagem de
Vasco da Gama e a história de Portugal; e “epílogo”, o encerramento do poema; as estrofes trazem a chegada de Vasco da
Gama ao Cabo das Tormentas, ou seja, referem-se ao episódio do Gigante Adamastor, representação dos perigos do mar
enfrentados pelos portugueses.
Gabarito: B.
Leia o texto de Isabel Lustosa para responder à questão.

Em 1816, quando D. João se tornou rei, Plácido Antônio Pereira de Abreu, que era seu barbeiro, foi nomeado
chefe da Real Ucharia. A Real Ucharia era a despensa do Palácio Real, onde ficavam armazenados os alimentos que
abasteciam a mesa de D. João. Segundo [o escritor] Paulo Setúbal, enquanto foi comandada por Plácido, a roubalheira
na Ucharia atingiu o auge. Ele, às vezes, requisitava toda a produção de determinado gênero alimentício. A quantidade
era naturalmente muito maior do que a necessária e o que sobrava era revendido a particulares por altos preços.
Como o prato preferido de D. João eram os frangos, a maior parte da Ucharia era compreendida pelo galinheiro. Em
1819, Plácido determinou que fossem recolhidos à Real Ucharia todos os frangos da cidade do Rio de Janeiro. A partir
de então só era possível obter galinhas pagando as propinas que Plácido arbitrava.
LUSTOSA, Isabel. D. Pedro I. São Paulo: Cia das Letras, 2006. P. 65 (fragmento).

87. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Isabel Lustosa é historiadora e pesquisadora da
Fundação Casa de Rui Barbosa; assim, entendemos que as ações relatadas por ela correspondem à realidade; no entanto,
no plano ficcional, esses fatos serviram como base para evento em:
(A) Eurico, o presbítero
(B) Iracema
(C) Os lusíadas
(D) O Uraguai
(E) Memórias de um sargento de milícias
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Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois Eurico, o presbítero foi escrito por Alexandre Herculano, escritor português. Seu
romance passa-se no século VIII, época em que a península ibérica é invadida pelos árabes mulçumanos; portanto, não
poderia utilizar em seu enredo os fatos mencionados.
A alternativa B está incorreta, pois, em Iracema, de José de Alencar, a ação do romance ocorre durante a colonização
do nordeste brasileiro, no início do século XVII; nele, a relação entre Martim e Iracema significa a união entre o branco
colonizador e o índio, entre a cultura europeia, civilizada, e os valores indígenas, apresentados como naturalmente bons. É
uma espécie de mito de fundação da identidade brasileira; assim, não poderia usar as informações dadas.
A alternativa C está incorreta, pois Os lusíadas, de Luís de Camões, um poema épico publicado em 1572, explora as
conquistas ultramarinas, tomando como base a viagem de Vasco da Gama às Índias; assim, não poderia fazer uso dos fatos
mencionados.
A alternativa D está incorreta, pois O Uraguai é um poema escrito por Basílio da Gama no século XVIII, publicado em
1769. Fala da guerra movida pelos portugueses e espanhóis contra o conjunto de aldeias denominado Sete Povos das
Missões do Uruguai; portanto, não poderia fazer uso dos fatos relatados.
A alternativa E está correta, pois Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, foi uma obra
inicialmente publicada em capítulos semanais entre 1852 e 1853. Nela, o personagem Leonardo, um rapaz sempre metido
em encrencas e perseguido pelo Major Vidigal, a autoridade do local, começa a trabalhar como funcionário da ucharia real,
um bom emprego conseguido por sua madrinha; Leonardo vive como um agregado na casa da família da mulata Vidinha;
observe o trecho para perceber a relação: O major tinha razão: o Leonardo não parecia ter nascido para emendas. Durante

os primeiros tempos de serviço tudo correu às mil maravilhas; só algum mal-intencionado poderia notar em casa de Vidinha
uma certa fartura desusada na despena; mas isso não era coisa em que alguém fizesse conta.
Gabarito: E.
Observe a letra da canção Como uma onda, de Lulu Santos e Nelson Motta.
Como uma onda
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A vida vem em ondas, como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo o que se vê não é
Igual ao que a gente viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo
Não adianta fugir
Nem mentir pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
Aqui dentro, sempre
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar
Como uma onda no

Caderno de Respostas
4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A vida vem em ondas, como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo o que se vê não é
Igual ao que a gente viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo
Não adianta fugir
Nem mentir pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
Aqui dentro sempre
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar

88. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) O tema da canção também observado na poesia lírica
de Luís de Camões, especificamente, fala
(A) da idealização.
(B) do desconcerto do mundo.
(C) da efemeridade.
(D) do neoplatonismo.
(E) das contradições do coração.

Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois a idealização baseia-se na perfeição, possível apenas no mundo das ideias. Camões
traz as mulheres como extremamente belas, abstrações perfeitas; a canção não faz essa abordagem.
A alternativa B está incorreta, pois Camões traz o desconcerto do mundo como a desordem e a injustiça, criticando que
alguns erram constantemente e não têm punição, enquanto outros são punidos por um único erro; o tema não é abordado
na canção.
A alternativa C está correta, pois Camões aponta a instabilidade das coisas do mundo, isto é, elas não têm caráter
duradouro, são efêmeras, temporárias, como observamos nos versos “Mudam-se os tempos, / mudam-se as vontades, /
Muda-se o ser, muda-se a confiança; //todo o mundo é composto de mudança/ tomando sempre novas qualidades”, de
Camões; o mesmo conceito é explorado na canção, deixando claro que tudo é passageiro, assim como uma onda no mar.
A alternativa D está incorreta, pois o neoplatonismo é a celebração do amor espiritualizado, como uma força vital que
pode libertar o homem para um plano superior, imaterial; o tema não é apresentado na canção.
A alternativa E está incorreta, pois Camões fala dos desencontros do sentimento amoroso, explorando imagens
contraditórias, com figuras de linguagem que apresentem oposição, antíteses e paradoxos; não é tema abordado na canção.
Gabarito: C.
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Leia a tira para responder às questões 89 a 91.

BECK, Alexandre. In. 10 tirinhas para refletir sobre questões importantes e atuais. Disponível em <https://medium.com/@biaburin/10-tirinhas-em-que-armandinho-nos-faz-refletir-sobrequest%C3%B5es-importantes-e-atuais-dd3f4c4e18de> Acesso em 24/04/2021.

89. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) A tira de Alexandre Beck, criador de Armandinho (à
esquerda, no primeiro quadrinho), quebra a expectativa do leitor e provoca a reflexão, pois
(A) o colega de Armandinho ficou decepcionado, porque o garoto não entendeu o motivo de seu desânimo.
(B) problemas com colegas de escola são comuns.
(C) Armandinho compactua com o amigo, “zoando” os colegas.
(D) o colega que sofreu a agressão mostrou ser mais forte moralmente.
(E) o colega de Armandinho percebeu que estava perdendo a força física.

Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois não sabemos qual é a reação de Armandinho, após o esclarecimento de seu amigo.
A alternativa B está incorreta, pois, mesmo que ocorram rotineiramente dificuldades de relacionamento entre colegas
de escola, a reflexão prende-se ao motivo da descoberta feita pelo amigo de Armandinho.
A alternativa C está incorreta, pois não há indícios na tira de que Armandinho participe de situações que menosprezem
ou ridicularizem seus colegas; quem conhece o trabalho de Alexandre Beck sabe que essa não é uma atitude que caracteriza
a personagem.
A alternativa D está correta, pois, no último quadrinho, o colega agredido declarou que perdoa o amigo de Armandinho,
mesmo com sua atitude, mostrando superioridade não no plano físico, mas no plano espiritual, fazendo com que seu
oponente sentisse sua inferioridade moral diante dele.
A alternativa E está incorreta, pois a força a que o colega de Armandinho faz referência não é física, mas moral.
Gabarito: D.

90. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) No terceiro quadrinho, ocorre uma variação de
intensidade da característica de um ser; assinale a alternativa que apresenta a informação de acordo.
(A) Ocorre uso de grau superlativo absoluto analítico.
(B) Ocorre uso de grau superlativo absoluto sintético.
(C) Ocorre uso de grau superlativo relativo de superioridade.
(D) Ocorre uso de grau comparativo de igualdade.
(E) Ocorre uso de grau comparativo de superioridade.
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Comentários:
A alternativa A está incorreta, pois, para o uso do grau superlativo absoluto analítico, coloca-se um advérbio de
intensidade (muito, bastante, extremamente etc.) antes do adjetivo. Ex.: bastante forte; muito forte; tão forte.
A alternativa B está incorreta, pois, para o uso do grau superlativo absoluto sintético, acrescenta-se ao adjetivo o sufixo
– íssimo. Ex.: garoto fortíssimo.
A alternativa C está incorreta, pois, para o uso do grau superlativo relativo de superioridade, colocam-se antes do
adjetivo o artigo o(a) e o advérbio mais e, depois deles, a preposição de (+o/a). Ex.: O amigo de Armandinho é o mais forte
da escola.
A alternativa D está incorreta, pois, para o uso do grau comparativo de igualdade, acrescentam-se ao adjetivo os
advérbios tão e quanto (ou como). Ex.: É tão forte quanto o amigo.
A alternativa E está correta, pois encontramos a frase “Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu”, lembrando
que, com o uso do grau comparativo de superioridade, acrescentam-se ao adjetivo o advérbio mais e a conjunção (do) que.
Ex.: Ele é mais forte que eu.
Gabarito: E.

91. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Analise a oração destacada no período retirado da
tira: “Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu”. Assinale a alternativa que apresenta a oração destacada com a
mesma classificação.
(A) Armandinho era favorável a que o amigo mudasse sua atitude.
(B) Armandinho esperava apenas uma coisa: que seu amigo mudasse sua atitude.
(C) Armandinho viu que seu amigo estava constrangido.
(D) Armandinho estava certo de que o amigo mudaria sua atitude.
(E) Armandinho não insistiu em que o amigo mudasse de atitude.

Comentários.
A alternativa A está incorreta, pois, no exemplo retirado da tira, a oração tem função de objeto direto; na alternativa, a
oração em destaque completa o sentido do adjetivo “favorável”, exercendo a função sintática de complemento nominal e
recebendo a classificação de subordinada substantiva completiva nominal.
A alternativa B está incorreta, pois, no exemplo retirado da tira, a oração tem função de objeto direto; na alternativa, a
oração em destaque funciona como aposto do termo da oração principal “coisa”; assim, a oração é classificada como
subordinada substantiva apositiva.
A alternativa C está correta, pois, em “Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu”, a oração destacada completa
o sentido do verbo transitivo direto “descobri”, que está na oração principal; assim, a oração em negrito é subordinada
substantiva objetiva direta. Em “Armandinho viu que seu amigo estava constrangido”, ocorre o mesmo, visto que a oração
destacada completa o sentido do verbo transitivo direto “viu”, que aparece na oração principal; assim, também temos uma
oração subordinada substantiva objetiva direta.
A alternativa D está incorreta, pois, no exemplo retirado da tira, a oração tem função de objeto direto; na alternativa, a
oração em destaque completa o sentido do adjetivo “certo”, exercendo a função sintática de complemento nominal e
recebendo a classificação de subordinada substantiva completiva nominal.
A alternativa E está incorreta, pois, no exemplo retirado da tira, a oração tem função de objeto direto; na alternativa, a
oração em destaque completa o sentido do verbo transitivo indireto “insistiu”, exercendo a função sintática de objeto indireto
e recebendo a classificação de subordinada substantiva objetiva indireta.
Gabarito: C.

Caderno de Respostas
4º Provão de Bolsas 2021
Estratégia Vestibulares – 08/05/2021
Leia o texto Participação de todos, de Jaime Pinsky, para responder às questões 92 a 96.

Participação de todos
Reivindicar ações culturais e educação de nível num país como o nosso é sempre perigoso. Haverá sempre quem
levante, mais alto, a bandeira da luta contra a fome e a favor da saúde como prioridade inadiáveis e para onde
deverão ser canalizados todos os recursos. Nessa mesma linha, com relação à educação, durante muito tempo
prevaleceu a ideia de que qualquer escola seria melhor do que nenhuma escola, qualquer professor melhor do que
nenhum professor e qualquer livro melhor do que nenhum livro. A qualidade deveria sacrificar-se à quantidade. Deu
no que deu...
A falha não é, apenas, de execução, mas de formulação: a ideia de que, se é para ser para todo mundo, tem que
ser ruim (“qualquer” escola, “qualquer” livro etc.). Vários países tão ou mais pobres do que o nosso atingiram, em
poucos anos, resultados excelentes após terem feito um investimento importante na educação. A receita, mais
conhecida do que a de pudim de leite condensado, todo mundo sabe: professores bem-formados, motivados,
adequadamente remunerados e com possibilidades de se reciclarem periodicamente. Bibliotecas abertas e
razoavelmente completas contendo obras acessíveis e atualizadas. Livro didático de boa qualidade.
Pode-se dizer que custa caro formar um bom professor. Errado. Um mau professor é que sai caro, por ser
ineficiente e ineficaz. Um mau professor ajuda a provocar a repetência (embora, às vezes, não seja culpa sua, mas
dos que aprovaram, indevidamente, os alunos em séries anteriores). Um mau professor não segura o aluno na escola;
não prepara alunos para a vida profissional. É curioso que nos obriguem a usar cinto de segurança (mesmo sabendo
que ao não usá-lo atentemos apenas contra nossa própria vida), sob o argumento de que o custo hospitalar de nossa
internação não será pago por toda a sociedade, e convivamos com professores malformados mesmo sabendo que
sua ação será deletéria contra todos os que estiverem em sua área de atuação. Não há necessidade de se fazer
cálculos profundos para se chegar à conclusão de que um bom professor, decentemente pago, sai mais barato.
Outro sofisma que tem sido veiculado pela imprensa diz respeito à baixa qualidade do livro didático existente no
Brasil. Longe de mim defender certas obras que não passam de colagens mal costuradas de autores inexistentes. A
CBL tem dado prêmio a livros que passaram pelo crivo de exigentes comissões julgadoras – e isso não tem constituído
notícia para a imprensa. De resto, o professor tem direito de escolher, em sua aula, o livro que julgar mais adequado
aos seus alunos. Se especialistas julgam que o professor não fez uma escolha adequada, não seria mais razoável
colocar a seu alcance obras de apoio que lhe permitissem fazer escolhas melhores (na ótica dos especialistas) do que
achar que o livro didático é o culpado?
De uma forma ou de outra, o importante é saber que a educação não pode ser um projeto do governo. Ou de
uma meia dúzia de iluminados. Tem que ser um projeto do e para o Brasil. Exige a participação de todos.
PINSKY, Jaime. Cidadania e educação. São Paulo: Editora Contexto, 2008.

92. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Analise o termo destacado no trecho retirado do
primeiro parágrafo do texto: “Nessa mesma linha, com relação à educação, durante muito tempo prevaleceu a ideia de que
qualquer escola seria melhor do que nenhuma escola, qualquer professor melhor do que nenhum professor e qualquer
livro melhor do que nenhum livro. A qualidade deveria sacrificar-se à quantidade. Deu no que deu...”
Segundo o raciocínio de Jaime Pinsky, assinale a alternativa correta.
(A) O pronome indefinido invariável foi usado no texto para trazer a ideia de baixa qualidade de livros e escolas e de falta
de preparo de professores.
(B) O pronome substantivo variável foi usado de maneira que ele desqualifica os termos aos quais se refere.
(C) O pronome interrogativo foi usado em frase interrogativa indireta.
(D) O pronome indefinido adjetivo, mesmo anteposto ao substantivo, assumiu valor pejorativo no texto.
(E) O pronome adjetivo invariável foi usado de forma imparcial.
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Comentários.
A alternativa A está incorreta, pois “qualquer” é um pronome indefinido variável, é flexionado em número de acordo
com o substantivo ao qual se refere: quaisquer escolas.
A alternativa B está incorreta, pois “qualquer” é pronome indefinido adjetivo, ou seja, acompanha substantivo.
A alternativa C está incorreta, pois o pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva, na qual substitui o termo
antecedente; “qualquer” não cumpre essa função, é um pronome indefinido adjetivo; ainda, não há frase interrogativa no
trecho.
A alternativa D está correta, pois, em geral, o pronome indefinido adjetivo “qualquer”, quando posposto ao substantivo,
assume valor pejorativo, ou seja, com sentido desfavorável, por exemplo, “Era um malandro qualquer”; no texto, Jaime
Pinsky está falando de escolas e livros ruins, assim como de professores despreparados.
A alternativa E está incorreta, pois “qualquer” é um pronome adjetivo, visto que acompanha o substantivo, mas é
variável, ou seja, sofre alteração; seu uso está indicando posicionamento da parte do autor.
Gabarito: D.

93. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) De acordo com o texto:
(A) a riqueza do país é essencial para que resultados positivos sejam alcançados na educação.
(B) os professores são obrigados a escolher livros determinados pelas instituições a que estão vinculados.
(C) os professores escolhem mal os livros por descaso com a educação dos alunos.
(D) há professores com atitudes inadequadas diante dos alunos, são os maus professores.
(E) a formação do professor deve ser preocupação da sociedade.

Comentários.
A alternativa A está incorreta, pois, no segundo parágrafo, o autor afirma que vários países tão ou mais pobres do que
o nosso atingiram, em poucos anos, resultados excelentes após terem feito um investimento importante na educação.
A alternativa B está incorreta, pois, no penúltimo parágrafo do texto, o autor afirma que o professor tem o direito de
escolher, em cada escola, o livro que julgar mais adequado aos seus alunos.
A alternativa C está incorreta, pois, no final do penúltimo parágrafo, o autor leva-nos a inferir que há professores que
escolhem mal os livros, porque não estão preparados ou por falta de acesso a bons livros.
A alternativa D está incorreta, pois o texto apresenta a ideia de que o mau professor é aquele que não segura o aluno
na escola e não o prepara para a vida profissional. Não há referência ao comportamento do professor em outros sentidos.
A alternativa E está correta, pois Jaime afirma que o professor com boa formação, motivado e “decentemente” pago
prepara os alunos para a vida, portanto, como representa a educação, isso não pode ser um projeto apenas do governo,
deve ser um projeto de todos.
Gabarito: E.

94. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Os termos destacados pertencem à mesma classe de
palavras, exceto:
(A) “De uma forma ou de outra, o importante é saber...”
(B) “Reivindicar ações culturais e educação de nível num país como o nosso é sempre perigoso.”
(C) “... para se chegar à conclusão de que um bom professor, decentemente pago, sai mais barato.”
(D) “... o professor não fez uma escolha adequada, ...”
(E) “... de se fazer cálculos profundos para...”
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Comentários.
A alternativa A está correta, pois o termo “importante” apresenta o artigo definido “o” antes dele, um determinante;
assim, nessa frase, é classificado como um substantivo.
A alternativa B está incorreta, pois o termo “culturais” está caracterizando o substantivo “ações”, é classificado como
adjetivo.
A alternativa C está incorreta, pois o termo “bom” está caracterizando o substantivo “professor”, é um adjetivo.
A alternativa D está incorreta, pois o termo “adequada” está caracterizando o substantivo “escolha”, é um adjetivo.
A alternativa E está incorreta, pois o termo “profundos” está caracterizando o substantivo ”cálculos”, é um adjetivo.
Gabarito: A.

95. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) A respeito do texto, é correto afirmar que o autor
(A) mantém a impessoalidade na linguagem em sua totalidade.
(B) faz uso de argumentos de autoridade para a defesa de suas ideias.
(C) faz uso de exemplificação para reforçar suas ideias.
(D) usa numeral para reforçar a argumentação no último parágrafo.
(E) entra em contradição ao mencionar que um mau professor é que sai caro.

Comentários.
A alternativa A está incorreta, pois o autor, além de deixar em evidência seu ponto de vista e suas opiniões, inclui
expressões em primeira pessoa do singular, como “Longe de mim defender certas obras que não passam de colagens mal
costuradas de autores inexistentes”.
A alternativa B está incorreta, pois o argumento de autoridade é aquele que tem o apoio de uma instituição superior ou
de uma autoridade competente sobre o assunto; Jaime Pinsky não faz uso desse recurso.
A alternativa C está correta, pois, no penúltimo parágrafo, a fim de defender a ideia de que há livros didáticos de
qualidade no país, cita como exemplo que a Câmara Brasileira do Livro (CBL) tem dado prêmio a livros que passaram pelo
crivo de exigentes comissões julgadoras, mas que isso não é veiculado pela imprensa.
A alternativa D está incorreta, pois, ao usar a expressão “uma meia dúzia de iluminados”, o autor não está fazendo uso
do numeral para reforçar sua argumentação, mas dá a entender que são poucos os interessados em atuar a favor da
educação.
A alternativa E está incorreta, pois o autor refere-se ao professor despreparado, visto que acaba prejudicando a formação
dos alunos que ficam sob sua responsabilidade.
Gabarito: C.

96. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Assinale a alternativa que apresenta sujeito
inexistente (oração sem sujeito).
(A) “Exige a participação de todos.”
(B) “... deverão ser canalizados todos os recursos.”
(C) “... que nos obriguem...”
(D) “... o professor não fez uma escolha adequada...”
(E) “Haverá sempre quem levante, mais alto, a bandeira da luta contra a fome...”.
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Comentários.
A alternativa A está incorreta, pois o sujeito do verbo “exige” é “a educação”, identificado através da desinência verbal,
portanto, trata-se de um sujeito determinado oculto, também chamado de desinencial.
A alternativa B está incorreta, pois o sujeito da oração é “todos os recursos”, aparecendo na ordem indireta, apresenta
apenas um núcleo. Trata-se de um sujeito simples.
A alternativa C está incorreta, pois o sujeito é classificado como indeterminado, visto que o verbo aparece flexionado na
terceira pessoa do plural e não se apresenta quem pratica a ação.
A alternativa D está correta, pois a oração apresenta o sujeito simples “o professor”, termo a respeito do qual se faz a
declaração e apresenta apenas um núcleo.
A alternativa E está correta, pois o verbo “haverá” tem sentido de “existirá”, nesse caso, ele é impessoal, permanecendo
na terceira pessoa do singular. Sua oração não apresenta sujeito (sujeito inexistente).
Gabarito: E.

Leia o texto para responder à questão 97.

Sua Voz Diz Muito Sobre Você é o tema da Campanha Amigos da Voz 2021
Promovida pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, campanha chama a atenção para relação de identidade
e voz no contexto social e disfunções que podem indicar problemas de saúde
O Dia Mundial da Voz é celebrado internacionalmente no próximo dia 16 de abril, data em que a Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia e o Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia aproveitam para promover a Campanha
Amigos da Voz, que em 2021 completa a sua 16ª edição com o tema “Sua Voz Diz Muito Sobre Você”.
“Neste ano, a Campanha Amigos da Voz quer chamar a atenção das pessoas para a identidade vocal. A voz de
cada um de nós diz muito sobre nossa personalidade e nossa história, ela impacta nossos relacionamentos e pode,
inclusive, colaborar para o sucesso profissional. É importante lembrar que alterações vocais podem sinalizar a presença
de doenças neurológicas (por exemplo, Doença de Parkinson), refluxo gastroesofágico ou até mesmo câncer de
laringe, o que também afeta a questão da identidade vocal. Por isso, é importante estarmos atentos e conscientes
das características de nossa voz”, relata a fonoaudióloga coordenadora do Departamento de Voz da SBFa, dr.ª Lívia
Lima.
Dentre os sinais de alerta a serem investigados por um profissional, estão: rouquidão, ardência, falhas e cansaço
para falar por mais de 15 dias, e sem motivo aparente, como infecções de garganta, esforço ao falar em situações de
apresentação e afins.
A Embaixadora da campanha de 2021, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes gravou um recado em vídeo,
onde explica a importância de sermos amigos de nossa voz para que suas alterações não afetem a nossa de qualidade
de vida e nem o desempenho profissional.
É o que também explica a fonoaudióloga, vice-coordenadora da SBFa, dr.ª, Thays Vaiano, “Há estudos que, por
exemplo, apontam que um distúrbio de voz pode trazer consequências sociais a partir de percepções sobre segurança
e credibilidade, gerando implicações diretas no mercado de trabalho1. [...]
CARVALHO, Bruna. Martins, Alliny. Sua Voz Diz Muito Sobre Você é o tema da Campanha Amigos da Voz 2021. Disponível em: <https://www.sbfa.org.br/portal2017/campanhas/voz/>
Acesso em 24/04/2021

97. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) A função da linguagem predominante no texto é a
(A) função apelativa.
(B) função referencial.
(C) função fática.
(D) função emotiva.
(E) função poética.
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Comentários.
A alternativa A está incorreta, pois a função apelativa consiste no uso da linguagem persuasiva, com o intuito de
convencer o leitor; em geral, faz uso de verbos no modo imperativo e de vocativo.
A alternativa B está correta, pois a função referencial tem como objetivo informar. O texto é escrito na terceira pessoa,
enfatizando o caráter impessoal; no texto, a função referencial predomina, visto que as autoras pretendem informar a
respeito da Campanha Amigos da Voz.
A alternativa C está incorreta, pois a função fática é usada para estabelecer ou interromper a comunicação, verificando
o canal de comunicação, e não é observada no texto.
A alternativa D está incorreta, pois a função emotiva tem o emissor com o objetivo de transmitir seus sentimentos e
opiniões, trazendo subjetividade ao texto, que é escrito em primeira pessoa; sem predominância no texto.
A alternativa E está incorreta, pois a função poética é marcada pelo uso conotativo das palavras, apresentando figuras
de linguagem.
Gabarito: B.

Analise as características do texto abaixo.

Adeus, meus sonhos!
Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!
Não levo da existência uma saudade!
E tanta vida que meu peito enchia
Morreu na minha triste mocidade.
Misérrimo! votei meus pobres dias
À sina doida de um amor sem fruto,
E minh’alma na treva agora dorme
Como um olhar que a morte envolve em luto.
Que me resta, meu Deus? morra comigo
A estrela de meus cândidos amores,
Já que não levo no meu peito morto
Um punhado sequer de murchas flores!

98. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Sua obra foi escrita entre 1848 e 1852, dos 17 aos
21 anos, enquanto cursava a Faculdade de Direito de São Paulo; não teve livros publicados em vida, morreu prematuramente,
por isso, os críticos dizem que não teve tempo de revisar sua produção literária e que seus textos são, na verdade, rascunhos,
ele não teve tempo de reescrevê-los. Trata-se de
(A) Gregório de Matos.
(B) José de Alencar.
(C) Manuel Antônio de Almeida.
(D) Álvares de Azevedo.
(E) Tomás Antônio Gonzaga.
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Comentários.
A alternativa A está incorreta, pois Gregório de Matos nasceu, provavelmente, em 1636 e faleceu em 1696. É o maior
nome da poesia barroca brasileira, bastante lembrado por seus poemas satíricos.
A alternativa B está incorreta, pois José de Alencar foi o mais importante prosador do Romantismo brasileiro. Escreveu
romances indianistas, regionalistas, urbanos e históricos, nasceu em 1829 e faleceu em 1877.
A alternativa C está incorreta, pois Manuel Antônio de Almeida nasceu em 1831 e faleceu em um naufrágio, em 1861,
tendo dedicado-se à prosa. Sua única obra foi Memórias de um sargento de milícias.
A alternativa D está correta, pois Álvares de Azevedo é poeta da segunda geração romântica. Seus textos pertencem à
tendência chamada de Ultrarromantismo. Faleceu muito jovem e não teve tempo de revisar seus textos; seus poemas
expressam uma visão trágica da existência, demonstrando desencanto pela vida, além de tédio e melancolia, como podemos
observar em “Adeus, meus sonhos!”.
A alternativa E está incorreta, pois Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Portugal, em 1744, vivendo durante alguns anos
no Brasil. Participou da Inconfidência Mineira, tendo sido delatado, preso e exilado. É poeta representante do Arcadismo
brasileiro.
Gabarito: D.

Leia o trecho retirado de Vidas secas, de Graciliano Ramos para responder às questões 99 e 100.

Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas. Lembrouse da surra que levara e da noite passada na cadeia. Sim senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas
inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se, medonho, mais feio que o focinho. Hem? Estava certo?
Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém. Por quê? Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os
pequenos olhos azuis abriam-se demais, numa interrogação dolorosa.
O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore. E Fabiano cravava as unhas nas palmas calosas.
Desejava ficar cego outra vez. Impossível readquirir aquele instante de inconsciência. Repetia que a arma era
desnecessária, mas tinha a certeza de que não conseguia utilizá-la – e apenas queria enganar-se. Durante um minuto
a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou para o inimigo.
A raiva cessou, os dedos que feriam a palma descerraram-se – e Fabiano estacou desajeitado, como um pato, o
corpo amolecido.

99. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) A partir do trecho de Vidas secas, de Graciliano
Ramos, identifique a alternativa em desacordo.
(A) Em “Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com as unhas”, encontramos
três objetos diretos.
(B) Em “Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se demais, numa interrogação
dolorosa”, o termo destacado é adjunto adverbial de lugar.
(C) Em “Repetia que a arma era desnecessária, mas tinha a certeza de que não conseguia utilizá-la – e apenas queria
enganar-se. Durante um minuto a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força
e avançou para o inimigo”, encontramos o uso de “que”, um deles é pronome relativo.
(D) Em “O soldado encolhia-se, escondia-se por detrás da árvore”, os verbos estão na voz reflexiva.
(E) Em “Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraía-se,
medonho, mais feio que o focinho”, há discurso indireto livre.
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Comentários.
A alternativa A está correta, pois, em “Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha. Podia
matá-lo com as unhas”, “os olhos ensanguentados”, “o facão” e “lo” completam, respectivamente, os sentidos dos verbos
“pregou”, “meteu” e “matar”, portanto, há três objetos diretos.
A alternativa B está incorreta, pois, no trecho “as rugas da testa”, o termo em destaque determina o substantivo “rugas”;
portanto, é uma locução adjetiva e, sintaticamente, é adjunto adnominal.
A alternativa C está correta, pois, em “Durante um minuto a cólera que sentia por se considerar impotente...”, “que” é
pronome relativo, visto que substitui o termo antecedente “cólera”: “... a cólera que sentia...” – “sentia cólera”. Os dois
primeiros são conjunções subordinativas integrantes e o último é conjunção subordinativa consecutiva.
A alternativa D está correta, pois a voz reflexiva ocorre quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação
apresentada pelo verbo, isso ocorre com os verbos “encolhia” e “escondia”.
A alternativa E está correta, pois o discurso indireto mistura os discursos direto e indireto. Por meio dele, o narrador
apresenta o pensamento e o sentimento da personagem, sem marcas que indiquem a separação da narração e da fala;
ocorre no trecho: “Aquilo ganhava dinheiro para maltratar as criaturas inofensivas. Estava certo? O rosto de Fabiano contraíase, medonho, mais feio que o focinho”.
Gabarito: B.

100. (Estratégia Vestibulares 2021 – Inédita – Prof.ª Bete Ana) Analise as orações e as informações relacionadas,
em seguida, escolha a alternativa incorreta.
(A) “Aquilo ganhava dinheiro” apresenta predicado verbal.
(B) “Fabiano estacou desajeitado, como um pato, corpo amolecido” apresenta predicado verbo-nominal.
(C) “Estava certo?” apresenta predicado nominal.
(D) “Durante um minuto a cólera que sentia por se considerar impotente foi tão grande que recuperou a força e avançou
para o inimigo” apresenta oração subordinada adverbial consecutiva.
(E) “Fabiano estacou desajeitado, como um pato, corpo amolecido” apresenta metáfora entre vírgulas.
Comentários.
A alternativa A está correta, pois “ganhava” é verbo transitivo direto e “dinheiro” seu objeto direto; assim, temos
predicado verbal.
A alternativa B está correta, pois “estacou” é verbo intransitivo e “desajeitado” é predicativo do sujeito; desse modo,
temos predicado verbo-nominal.
A alternativa C está correta, pois “estava” é um verbo de ligação na frase, em seguida, encontramos o predicativo do
sujeito “certo”; portanto, o predicado é nominal.
A alternativa D está correta, pois “que recuperou a força” é a consequência apresentada para o fato contido na oração
anterior; assim, a oração é subordinada adverbial consecutiva.
A alternativa E está incorreta, pois a metáfora é a figura de linguagem na qual se verifica uma comparação implícita, ou
seja, sem conjunção; no exemplo entre vírgulas encontramos a conjunção em destaque “como um pato”, assim a figura de
linguagem é chamada de comparação.
Gabarito: E.

