
 

 

PAVE XII – 2015/2017 – TERCEIRA ETAPA 

03 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
 

 

 

 

Leia atentamente as seguintes instruções 

 
 
 

01. Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura 

competente é requisito essencial para sua realização. 

02. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

03. Leia atentamente as instruções do CARTÃO-RESPOSTA. 

04. Atente à alternativa (f) das questões, que corresponde à opção "Ignoro a resposta (I.R.)". Ao 

assinalá-la, você estará eliminando a possibilidade de ter pontos descontados, o que ocorrerá se 

uma das outras alternativas for marcada indevidamente. 

05. As questões 36, 37 e 38 são de língua estrangeira (espanhol, francês e inglês) e por isso se 

repetem na prova. Você poderá responder questões de idiomas distintos para cada questão, 

contudo, só poderá marcar, no cartão-resposta, uma única alternativa para cada questão.  

06. Escreva as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO, a fim de transcrevê-las, 

posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

07. Não se esqueça de que o tempo disponível para esta prova é de 5 (CINCO) HORAS E MEIA, 

inclusive para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA E PASSAR A REDAÇÃO À LIMPO. 

08. O Rascunho da Redação encontra-se na contracapa desta prova. 

09. DESLIGUE E DESABILITE QUALQUER SOM DO SEU CELULAR (TIRE A BATERIA) E GUARDE-

O DENTRO DO ENVELOPE. QUALQUER SOM EMITIDO POR ELE ACARRETARÁ A SUA 

DESCLASSIFICAÇÃO. 
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Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2:  
 

 [...] 1 
O Consumo Sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, 2 

que garantiram o emprego decente aos que os produziram, e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa 3 
comprar aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Consumimos de 4 
maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, responsáveis, com a compreensão de que terão 5 
consequências ambientais e sociais – positivas ou negativas. 6 

Mudança de comportamento é algo que leva tempo e amadurecimento do ser humano, mas é acelerada quando 7 
toda a sociedade adota novos valores. O termo “sociedade de consumo” foi cunhado para denominar a sociedade global 8 
baseada no valor do “ter”. No entanto, o que observamos agora são os valores de sustentabilidade e justiça social fazendo 9 
parte da consciência coletiva, no mundo e também no Brasil. Este novo olhar sobre o que deve ser buscado por cada um 10 
promove a mudança de comportamento, o abandono de práticas nocivas de alto consumo e desperdício e adoção de 11 
práticas conscientes de consumo. 12 

[...] 13 
Disponível emwww.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel. Acesso em: 24 out 2017.

 

1 

Conforme o texto, o consumo sustentável 

 

 é aquele em que estamos conscientes de que I)

nossas escolhas de compra poderão gerar 

consequências positivas ou negativas, tanto 

para o meio ambiente quanto para a 

sociedade. 

 envolve mudança de comportamento em II)

relação ao consumo e ao desperdício. 

 propicia melhoria na qualidade de vida da III)

sociedade. 

 envolve mudança de comportamento, embora IV)

a sociedade não esteja disposta a realizar tal 

mudança. 

Estão corretas 

 

 I e II, apenas. (a)

 I, II e III, apenas. (b)

 II, III e IV, apenas. (c)

 III e IV, apenas. (d)

 I, II e IV. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

2 

Coloque (V) para Verdadeiro e (F) para 

Falso. 

 

(   ) Em “[...] é acelerada quando toda a sociedade 

[...]” (linha 8). Se for retirada a expressão toda 

a e substituída por toda não ocorrerá 

alteração de sentido na frase. 

(   ) O pronome os (linha 3) retoma produtos.    

(   ) A conjunção mas (linha 7) introduz uma ideia 

de oposição à sequência da frase. 

(   ) O travessão (linha 6) poderá ser substituído 

por vírgula, sem que haja mudança de sentido 

na frase. 

 

A sequência correta de V ou F, de cima 

para baixo, é 

 

 F – V – V – V  (a)

 F – V – F – V  (b)

 V – V – F – F  (c)

 F – F – V – F  (d)

 V – F – F – V  (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel
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3 

Observe a charge: 

Disponível em.wp.com/geekiegames.geekie.com.br. Acesso em 24 out 2017 

 

A palavra receita, presente na fala do 

personagem, foi entendida de maneira equivocada, 

causando o fenômeno chamado ambiguidade. 

Sabe-se que a duplicidade semântica interfere 

diretamente na compreensão da totalidade do texto, 

sendo assim, o vocábulo mencionado, no contexto 

em que está inserido, foi entendido pelos 

personagens, respectivamente, como 

 

 indicação escrita de uma prescrição médica e (a)

indicação sobre como ingerir um medicamento. 

  maneira de preparação de um medicamento e (b)

conjunto de recursos monetários proveniente da 

venda de remédios. 

 ato de prescrever como médico e contabilidade (c)

do uso de medicamentos. 

 fórmula ou indicação especial para se alcançar (d)

um resultado e aconselhamento ou opinião. 

 fórmula para prescrição de um medicamento e (e)

quantia recebida ou apurada. 

 I.R. (f)

 

4 

Leia os textos: 

Texto 1 

“[...] Uma só palavra boiava à superfície dos seus 

pensamentos: „Mulato‟. E crescia, crescia, transformando-se em 

tenebrosa nuvem, que escondia todo o seu passado. Ideia 

parasita, que estrangulava todas as outras ideias. 

– Mulato!  

Esta só palavra explica-lhe agora todos os mesquinhos 

escrúpulos, que a sociedade do Maranhão usara para com ele. 

Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem visitara; a 

conversa cortada no momento em que Raimundo se 

aproximava; as reticências dos que lhe falavam sobre os seus 

antepassados; a reserva e a cautela dos que, em sua presença, 

discutiam questões de raça e de sangue; a razão pela qual 

diante dele chamavam de meninos aos moleques da rua. Aquela 

simples palavra dava-lhe tudo o que ele até aí desejara e 

negava-lhe tudo ao mesmo tempo, aquela palavra maldita 

dissolvia as suas dúvidas, justificava o seu passado; mas 

retirava-lhe a esperança de ser feliz, arrancava-lhe a pátria e a 

futura família; aquela palavra dizia-lhe brutalmente: „Aqui, 

desgraçado, nesta miserável terra em que nasceste só poderás 

amar uma negra da tua laia! Tua mãe lembra-te bem, foi 

escrava! E tu também o foste!”. 

AZEVEDO. Aluísio. O mulato,19 ed. São Paulo, Ática, 1999, p. 167-8. Série Bom Livro 
 

Texto 2 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2015/10/1692555.html  
Acesso em 25 

 

Texto 3 

[...] 

E é extremamente difícil fazer um 

preconceituoso mudar de opinião. Por quê? Podemos 

elencar alguns motivos a seguir: 

1. O preconceito é componente afetivo e não racional; 

2. Argumentos lógicos não conseguem neutralizar 

emoções; 

3. Acabamos ficando emocionalmente condicionados a 

reagir de modo preconceituoso; 

[...] 

 

Preconceito, estereótipo e discriminação: eles não são a mesma coisa. 
Disponível em: filosofiadocotidiano.org  Acesso em 24 out 2017 (Adaptado) 

 

A partir da leitura dos textos acima, é 

correto afirmar que 

 

 tratam de uma mesma temática e utilizam (a)

linguagem literária. 

 dialogam entre si e nenhum utiliza linguagem (b)

literária. 

 não dialogam, pois tratam de temas diferentes. (c)

 tratam de uma mesma temática e sob o mesmo (d)

enfoque.  

 dialogam sobre o mesmo tema, utilizando para (e)

isso diferentes linguagens. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2015/10/1692555.html
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Leia os textos a seguir: 

Eu te acuso e confesso por nós 

“Além de possibilitar a instauração da verdade 

factual, os processos narrativos realistas também 

permitem que o narrador participe da narrativa sem que 

sua voz seja percebida como interferência na narração 

pura dos fatos. Tal participação consiste, por sua vez, na 

marca que irá determinar o gênero romance-reportagem 

no sentido pragmático: a denúncia social.” 

COSSON, Rildo. Romance-reportagem: o gênero. Brasília: Imprensa Oficial/Editora UNB, 
2001. 

 

Quando a reportagem é romance  

“Ficção. Exatamente a palavra que não cabe no 

conceito de romance-reportagem. Não pode haver 

dúvida. Nesse tipo de narrativa [...]. Ele se concentra nos 

fatos e na maneira literária de apresentá-los ao leitor. 

Trata-se de cruzamento de narrativa romanesca com a 

narrativa jornalística. O que significa manter o foco na 

realidade factual, apesar das estratégias ficcionais.”  

PENA, Felipe. Jornalismo Literário. São Paulo: Contexto, 2008. 

Em 1968, a decretação do Ato Institucional 

número cinco, que impõe a censura sobre a 

imprensa e suspende uma série de direitos civis, faz 

com que vários jovens optem pela luta armada para 

enfrentar o regime militar. 

A obra à qual se aplicam os excertos 

acima, podendo ser classificada como romance-

reportagem, é 

 

 Macunaíma. (a)

 O que é isso, companheiro? (b)

 Iracema. (c)

 Dom Casmurro. (d)

 O Continente. (e)

 I.R. (f)

 

REDAÇÃO 

Texto 1 

O que é consumo sustentável? 

O consumo sustentável é um conjunto de práticas 

relacionadas à aquisição de produtos e serviços que visam 

a diminuir ou até mesmo eliminar os impactos ao meio 

ambiente. São atitudes positivas que preservam os 

recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico em 

nosso planeta. Estas práticas estão relacionadas à 

diminuição da poluição, ao incentivo à reciclagem e à 

eliminação do desperdício. Através delas poderemos, um 

dia, atingir o sonhado desenvolvimento sustentável do 

nosso planeta. 

Disponível em: www.suapesquisa.com/ecologiasaude/consumo_sustentavel.htm. Acesso 
em 23 out 2017. 

 

Texto 2 

Por Marcos Aurélio Duda 

O que é lixo? 

“Chamamos de lixo tudo aquilo que não nos 

serve mais e jogamos fora. Os dicionários de língua 

portuguesa definem a palavra como sendo: coisas inúteis, 

imprestáveis, velhas, sem valor; aquilo que se varre para 

tornar limpa uma casa ou uma cidade; entulho; qualquer 

material produzido pelo homem que perde a utilidade e 

é descartado”. 

Infelizmente a cultura do desperdício ainda é 

bastante presente em nosso povo. A situação econômica 

do Brasil melhorou de 10 anos para cá, resultando em 

aumento da demanda/procura tanto de bens de consumo 

(alimentos, bebidas, combustíveis etc.) quanto de bens 

duráveis (eletrodomésticos, carros, móveis etc.). A 

produção teve que acompanhar este crescimento e para 

isso foi preciso aumentar a extração de matéria-prima e o 

consumo de energia. Pesquisando [...] verifiquei que a 

quantidade diária de lixo urbano coletado no Brasil é de 

228.413 toneladas, o que representa 1,25 kg diários por 

cada um dos cerca de 182.420.808 habitantes. O que 

fazer para reduzir esse volume?” 

Disponível em: https://desenvolvimentoambiental.wordpress.com/ Acesso em 27 out 2017. 

Texto 3 

Disponível em: https://desenvolvimentoambiental.wordpress.com/. Acesso em 23 
out.2017 

Após empreender uma reflexão acerca dos 

textos motivadores, redija um texto dissertativo-

argumentativo, expondo e defendendo sua posição 

sobre a seguinte QUESTÃO: Existe uma 

conscientização da sociedade sobre a 

importância do consumo sustentável para a 

melhoria da qualidade de vida do nosso planeta? 

https://desenvolvimentoambiental.wordpress.com/
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Geografia 

6 

“A fase atual, do ponto de vista que aqui nos 

interessa, é o momento no qual se constitui, sobre os 

territórios cada vez mais vastos, o que se chamará de 

meio técnico-científico, isto é, o momento histórico no qual 

a construção ou reconstrução do espaço se dará com um 

crescente conteúdo de ciências e técnicas.”  

SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo. 2008, p.132. 

Assim sendo, a comunidade científica tem uma 

responsabilidade, que está cumprindo, de fornecer 

informações mais precisas acerca da presente situação do 

Planeta Terra, particularmente no que diz respeito aos 

aspectos essenciais que definem o seu bem estar, e para 

monitorar as mudanças que vêm ocorrendo devido ao 

aumento crescente das atividades humanas.[...].  

MENON, M.G.K. O papel da ciência no desenvolvimento sustentável, 1992. 

 

Da leitura e interpretação dos textos e 

com base em seus conhecimentos, é possível 

afirmar que 

 

 a comunidade científica entende os problemas (a)

ambientais do Planeta, porém acredita e 

dissemina que é papel de cada um resolver tais 

questões. 

 as questões ambientais não modificam o espaço (b)

geográfico. Dessa forma, torna-se desnecessário 

o desenvolvimento científico e tecnológico. 

 a ciência pode nos fornecer as respostas para (c)

um Planeta sustentável, através das descobertas 

tecnológicas como satélites, computadores, 

simuladores, etc.  

 os problemas ambientais devem ser tratados por (d)

quem os causou, não devendo gerar demanda 

para a comunidade científica. 

 o Planeta está mudando, o que é natural e (e)

inevitável. Dessa forma, a ciência e a tecnologia 

não desempenham papel significativo na 

compreensão das mudanças, tampouco nas 

resoluções de problemas.  

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

7 

A Reforma Agrária é o conjunto de medidas para 

promover a melhor distribuição de terras mediante 

modificações no regime de posse e uso, a fim de atender 

aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural 

sustentável e aumento de produção. 

Estatuto da terra – lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964). 

A proposta da Reforma Agrária do MST assenta-

se em quatro pilares: a democratização do acesso à terra, 

combatendo-se a elevada concentração existente 

(segundo dados do MST, 1% da população é dona de 46% 

das terras brasileiras e apenas 60 milhões de hectares se 

destinam à lavoura, dos 360 milhões aptos para a 

agricultura); o desenvolvimento e a ampliação da 

agroindústria local, que não precisa ser uma grande 

fábrica, pode ser um conjunto de pequenas comunidades 

de produtores; a educação em todos os níveis e não só a 

alfabetização (principalmente o conhecimento 

tecnológico local, a formação dos jovens técnicos, etc.); e 

a mudança do modelo tecnológico agrícola existente no 

Brasil, baseado em oligopólios e nas multinacionais, para 

um modelo que considere, além do problema da fome e 

do desemprego, as especificidades da natureza, um 

modelo não predatório e que tenha compromisso com as 

gerações futuras.   

GOHN, M.G. Movimentos Sociais e redes de mobilizações civis no Brasil 
Contemporâneo. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. 

 

Pela leitura dos textos, pode-se 

compreender que a Reforma Agrária proposta 

pelo MST visa à (ao) 

 

 desconcentração e democratização da estrutura (a)

fundiária do Brasil, assim como à produção de 

alimentos e à geração de ocupação e renda para 

as famílias do campo tendo impacto também nas 

cidades. 

 aumento da fome e da miséria no campo assim (b)

como do êxodo rural, causando impacto positivo 

nas cidades. 

 aumento do êxodo rural para a região norte do país (c)

e à maior concentração de terras para o MST. 

 reestruturação do espaço rural brasileiro (d)

aumentando a população rural e os índices de 

desperdício de sementes e tecnologias no campo. 

 geração de grande número de dependentes do (e)

bolsa família e desempregados rurais que irão para 

as cidades em busca de oportunidades de 

emprego. 

 I.R. (f)
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Leia a notícia a seguir sobre a Reforma da Previdência: 

O governo já esgotou toda a margem de negociação e planeja aprovar a Reforma da Previdência, que cria uma 

idade mínima para a aposentadoria, entre outras mudanças, no mês que vem no Congresso Nacional. 

“Não estamos trabalhando com nenhuma possibilidade de alteração na proposta. O esforço do governo é para 

aprovar a reforma em novembro”, disse Bruno Bianco Leal, assessor especial da Casa Civil, órgão ligado à Presidência da 

República. 

O governo e os parlamentares, porém, não terão vida fácil nas discussões da reforma. As associações de 

aposentados já programaram um grande ato, em São Paulo, para o próximo dia 9 de novembro contra a proposta.  

https://noticias.r7.com/economia/governo-quer-mudar-previdencia-para-garantir-programas-sociais-11102017. Acessado em 13/ 10/2017 

 

De acordo com o fragmento de texto e o comparativo das pirâmides etárias brasileiras, uma das 

causas da Reforma da Previdência é o (a) 

 

 queda na taxa de fertilidade, o que provocou, também, uma queda na taxa de natalidade. (a)

 aumento da taxa de mortalidade infantil devido ao mau atendimento médico – hospitalar. (b)

 aumento da expectativa de vida, o que causou um maior número de idosos. (c)

 aumento da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, que se acentuaram nas últimas décadas. (d)

 declínio no número de adultos, que se acentuou a partir de 1950. (e)

 I.R. (f)

9 

Observe a tirinha e leia o fragmento de texto a seguir: 

Disponível em: benettblog.zip.netimagesSul_meu_paisBENETT2.jpg Acesso em 09 nov 2017. 

A Catalunha, região espanhola que almeja se separar da Espanha e tornar-se livre, sofre a represália de 

Madri, que dia 18/10 do corrente ano, ameaçou suspender a autonomia da região, caso o governo regional não 

respeite a Lei. Enquanto isso, aqui no Brasil, um movimento separatista também levanta sua bandeira, na 

esperança de formar outro país. 

https://noticias.r7.com/economia/governo-quer-mudar-previdencia-para-garantir-programas-sociais-11102017
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Considere as seguintes afirmativas: 

 

 “O Sul é o Meu País” será formado por: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. I)

 Os fatores que levam à formação do novo país são: autodeterminação dos povos, fatores culturais, políticos II)

e econômicos (carga tributária sobre os Estados). 

 As diferenças culturais entre a Região Sul e a região tropical do país são motivos válidos para a separação, III)

de acordo com alguns cientistas sociais. 

 Este movimento nasceu ainda este ano, 2017, e já possui um grande número de adeptos. IV)

Estão corretas  

 I, II e III, apenas. (a)

 II e III, apenas. (b)

 I e III, apenas. (c)

 II e IV, apenas. (d)

 I, II e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

10 

Leia a notícia a seguir: 

China acaba com a política do filho único e 

permitirá 2 crianças por casal 

O Partido Comunista da China anunciou nesta 

quinta-feira (29) o fim da política do filho único, 

permitindo que agora cada casal tenha até dois filhos. O 

anúncio foi feito na reunião anual do partido. Todos os 

casais do país poderão agora ter dois filhos, uma reforma 

que põe fim a mais de 30 anos da política que limitava os 

nascimentos no país.  

Disponível em: g1.globo.com/mundo/notícia/2015/10/china-acaba-com-política-do-filho-
unico-e-permitirá-dois-filhos-por-casal.html. Acesso em: 09 out 2017. 

Chinesa com filho no colo 

A política do governo chinês em relação à 

natalidade está associada à teoria 

 

 Malthusiana, pois incentiva os casais a terem (a)

muitos filhos. 

 Neomalthusiana, pois restringe a natalidade.  (b)

 Reformista, porque incentiva uma reforma na (c)

natalidade, diminuindo o número de filhos. 

 Criacionista, porque desestimula os casais a (d)

terem mais filhos.  

 Marxista, pois dá a máxima liberdade aos casais (e)

quanto ao número de filhos. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

11 

Determine a área do triangulo ABC, em que A(3, – 2), B(– 4, 2) e C(2, 4). 

 – 20 u.a (a)

 – 40 u.a (b)

 40 u.a (c)

 46 u.a (d)

 19 u.a (e)

 I.R. (f)

 

http://g1.globo.com/mundo/notícia/2015/10/china-acaba-com-política-do-filho-unico-e-permitirá-dois-filhos-por-casal.html
http://g1.globo.com/mundo/notícia/2015/10/china-acaba-com-política-do-filho-unico-e-permitirá-dois-filhos-por-casal.html
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Considere  

r: x – y – 2 = 0      e       λ: x² + (y – 1)² = 4 

Sobre a posição relativa da reta r, em 

relação à circunferência λ, é correto afirmar que 

 

 a reta é interna à circunferência e há ponto de (a)

intersecção. 

 a reta e a circunferência são tangentes em um (b)

único ponto de intersecção. 

 a reta é externa à circunferência e não há ponto (c)

de intersecção. 

 a reta e a circunferência são secantes. (d)

 a reta é externa à circunferência e há dois pontos (e)

de intersecção. 

 I.R. (f)

 

13 

O juro que um capital de R$ 150,00 rende, 

se aplicado no regime de juro simples, com taxa 

de 0,9% a.m, durante 9 meses, é 

 

 R$ 121,50. (a)

 R$ 1,21. (b)

 R$ 12,15. (c)

 R$ 1.215,00. (d)

 R$ 1,25. (e)

 I.R. (f)

 

14 

Em um buffet de sorvetes, são oferecidos 12 

sabores, 8 tipos de coberturas e 6 tipos diferentes de 

balinhas.  

Martha quer se servir de 3 sabores de 

sorvete, 2 tipos de cobertura e 4 tipos de 

balinhas. As possibilidades de escolha que ela 

terá são 

 

 52500. (a)

 132400. (b)

 92400. (c)

 32400. (d)

 22000. (e)

 I.R. (f)

 

 

15 

A matriz A= (aij)3x2 , tal que aij = – 2i + ( j )² 

é igual a 

 

  

  (
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História 

16 

Mestre sala dos mares 

Aldir Blanc  

Há muito tempo nas águas 

Da Guanabara 

O dragão no mar reapareceu 

Na figura de um bravo 

Feiticeiro 

A quem a história 

Não esqueceu 

Conhecido como 

Navegante Negro 

Tinha a dignidade de um 

Mestre sala 

E ao acenar pelo mar 

Na alegria das regatas 

Foi saudado no porto 

Pelas mocinhas francesas 

Jovens polacas e por 

Batalhões de mulatas 

Rubras cascatas jorravam 

Das costas 

Dos santos entre cantos 

 

E chibatas 

Inundando o coração 

Do pessoal do porão 

Que a exemplo do feiticeiro 

Gritava então 

Glória aos piratas 

Às mulatas 

Às sereias 

Glória à farofa 

À cachaça 

Às baleias 

Glórias a todas as lutas 

Inglórias 

Que através da 

Nossa história 

Não esquecemos 

Salve o navegante negro 

Que tem por monumento 

As pedras pisadas do cais 

Durante a República Oligárquica, ocorreu 

uma série de movimentos sociais que refletia a 

frustação de grande parte da sociedade com a 

política implementada pelas elites brasileiras. Por 

meio desses movimentos, camponeses operários, 

marinheiros e pobres em geral expressavam suas 

reinvindicações, normalmente associadas às 

precárias condições de vida e de trabalho. 

Em um desses movimentos, os marinheiros 

de baixa patente recebiam baixos salários, cumpriam 

exaustivas jornadas de trabalho e recebiam castigos 

corporais por desobediência ao regulamento da 

marinha, uma penalidade que havia sido abolida 

desde a proclamação da República, mas que, na 

prática, continuava a vigorar na frota de guerra 

brasileira. 
AZEVEDO, Gislaine Campos. História em movimento/ 2 ed. São Paulo: Ática, 2013;  

BRAICK, Patricia Ramos, História: das cavernas ao terceiro milênio, 3 ed.. São Paulo, 
Moderna, 2012. 

 

Analisando a letra da música e o texto 

acima, podemos afirmar que ambos se referem 

ao movimento social denominado 

 

 Revolta da Vacina. (a)

 Revolta da Chibata. (b)

 Revolta da Armada. (c)

 Guerra do Contestado. (d)

 Guerra de Canudos. (e)

 I.R. (f)

 

17 

Leia o fragmento de texto a seguir: 

 

“Em 1932, Franklin Delano Rooselvet foi eleito 

presidente dos EUA, no momento mais crítico da Grande 

Depressão. Os EUA necessitavam de medidas urgentes 

para enfrentar a crise, por isso Roosevelt rompeu com os 

princípios econômicos liberais, segundo os quais o 

mercado se autorregularia de forma eficiente, tornando 

desnecessária a intervenção estatal na economia. 

Adotando as ideias do economista inglês John Maynard 

Keynes, Roosevelt buscou salvar o capitalismo norte-

americano, gerenciando-o por meio de reformas 

econômicas dirigidas pelo Estado.”. 

PELLEGRINI, Marco César. Novo Olhar História: 3 / Marco César Pellegrini, Adriana 
Machado Dias, Keila Grinberg. – 2. Ed, - São Paulo: FTD, 2013.) 

 

O programa de recuperação econômica 

executado pelo presidente Franklin Delano 

Roosevelt, entre 1933 e 1945, ficou conhecido na 

História como 

 

 o Plano Marshall. (a)

 a Doutrina Truman. (b)

 o New Deal. (c)

 a Doutrina Monroe. (d)

 o Macarthismo. (e)

 I.R. (f)

18 

Monumento ao Coronel Pedro Osório, Pelotas, Brasil. Por Eugenio Hansen. Disponível em 
commons.wikimedia.org/wiki/File:monumento_ao_coronel_Pedro_Osorio_Pelotas_Brasil.jpg

. Acesso emnov 2017. 

A principal praça de Pelotas, que fica no 

centro da cidade, possui um grande monumento em 

homenagem ao ilustre político que dá nome a ela: 

Coronel Pedro Osório. Embora não tenha nascido no 

município, Osório fez sua fama em Pelotas. Iniciou 

como empregado passou a charqueador de sucesso 

e se destacou na transição do ciclo do charque ao do 

arroz, que marcou a economia local no séc. XX, 

chegando a ser conhecido como o “Rei do Arroz”.  
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Além do sucesso empresarial, Pedro Osório 

foi chefe político do Partido Republicano na cidade, 

intendente de Pelotas e comandante da unidade do 

exército local. No início da República, tornou-se um 

verdadeiro coronel. 
BRAICK, Patrícia. História: das cavernas ao terceiro milênio. Volume único. 4ª edição. São 

Paulo: Editora Moderna, 2012;  

VARGAS, Jonas. Os Barões do Charque e suas fortunas. Um estudo sobre elites 
regionais brasileiras a partir da análise das charqueadas de Pelotas. São Leopoldo: Editora 

Oikos, 2016. 

PIMENTEL, Fortunato. Aspectos Gerais de Pelotas. Acadêmica de Letras do RGS. Porto 
Alegre: Typographia Gundlach, 1940. 

 

O coronelismo é um dos elementos 

fundamentais para a compreensão do funcionamento 

da República Velha no Brasil. Pode-se afirmar que 

eram seus elementos constitutivos: 

 

 o voto feminino, os currais eleitorais e a (a)

corrupção. 

 a liberdade de consciência, o voto de cabresto e a (b)

violência. 

 o voto censitário, o voto de cabresto e o voto (c)

feminino. 

 o voto de cabresto, os currais eleitorais e a (d)

corrupção. 

 o voto censitário, a democracia e o voto feminino. (e)

 I.R. (f)

19 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de derrotar o Nazifascismo, os líderes da 

Inglaterra, Winston Churchill, da URSS, Josef Stalin 

e dos EUA, Franklin Roosevelt reuniram-se algumas 

vezes. Na imagem acima, eles estão em Yalta, em 

fevereiro de 1945. 
VAZ, Valéria.. Ser Protagonista. História 3º Ano do Ensino Médio. 2ª ed. São Paulo: 

Edições SM, 2013. 

 

Considere as afirmativas abaixo, sobre a 

aliança entre capitalistas e comunistas na Segunda 

Guerra Mundial: 

  

 Muitos historiadores consideram que o início da I)

derrota alemã começou na batalha em 

Stalingrado, na URSS, cuja violência foi sem 

precedentes. 

 Adolf Hitler, ao criar o Partido Nacional-II)

Socialista dos Trabalhadores Alemães, tornou-

se um dos principais nomes do comunismo 

internacional. 

 Para alcançar a vitória definitiva, era necessário III)

que os Aliados (capitalistas e comunistas) se 

reunissem para dissipar as desconfianças e 

discutir as estratégias de guerra. 

 O ódio de Hitler pelos estados socialistas e IV)

liberais facilitou a aliança entre Soviéticos, 

Ingleses e norte-americanos. 

Estão corretas 

 

 III, apenas. (a)

 II, III e IV, apenas. (b)

 I, II, III e IV. (c)

 I, III e IV, apenas. (d)

 I e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

20 

Observe a charge do Diário de Notícias 

(1961) e leia o fragmento de texto. 

Disponível em http://sampaulocartunista.blogspot.com.br/2012/05/legalidade. Acesso em 
out 2017 

 

“O Movimento da Legalidade foi uma 

mobilização civil e militar da história política brasileira 

que ocorreu após a renúncia de Jânio Quadros da 

Presidência do Brasil em 1961. Forças conservadoras civis 

e militares tentaram impedir a posse do vice-presidente 

João Goulart, que se encontrava em visita à China 

comunista. Com apoio do comandante do III Exército, o 

movimento defendia a posse de João Goulart. Ante a 

http://sampaulocartunista.blogspot.com.br/2012/05/legalidade
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ameaça de guerra civil, o problema foi contornado com a 

aprovação do parlamentarismo. João Goulart assumia 

como presidente, mas teria seus poderes cerceados pelo 

regime parlamentar.” 

PESAVENTO, Sandra. O Brasil Contemporâneo. Porto Alegre: Ed. UFRGS. 1994 – 
(Adaptado) 

 

A localização e o principal líder do 

Movimento da legalidade são, respectivamente,   
 

 Pernambuco – Miguel Arraes. (a)

 Rio de Janeiro – Carlos Lacerda. (b)

 São Paulo – Adhemar de Barros. (c)

 Rio Grande do Sul – Leonel Brizola. (d)

 Minas Gerais – Tancredo Neves. (e)

 I.R. (f)

 

Física 

21 

Em uma associação de resistores, o número 

de resistores que estão no circuito influencia a 

resistência equivalente. Em uma associação em 

paralelo, quando são colocados mais resistores 

associados da mesma forma no circuito, a 

resistência equivalente 

 

 ficará nula. (a)

 ficará a mesma. (b)

 duplicará. (c)

 quadruplicará.  (d)

 diminuirá. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

O que causa um choque elétrico no corpo 

humano – a corrente elétrica ou a voltagem? Sabe-

se que a passagem de corrente elétrica pode ter 

consequências danosas para o organismo, conforme 

a tabela: 

 

Efeitos da corrente sobre o corpo humano 

Corrente (A) Efeito 

0,001 Pode ser sentida. 

0,005  É dolorosa. 

0,010 
Causa contração involuntária dos 
músculos.  

0,015 Causa perde do controle muscular.  

0,070 
Através do coração, causa distúrbio 
sério, provavelmente fatal, se a 
corrente perdurar por mais de 1 s. 

HEWITT, Paul G. Física conceitual. 9 ed. Porto alegre, 2002. (Adaptado) 

 

Conforme a tabela apresentada, se uma 

pessoa levar um choque de nível a causar 

contrações involuntárias dos músculos por 10 

segundos, a quantidade de carga elétrica que 

atravessará seu corpo, neste intervalo de tempo, 

é de 

 

 0,1 C. (a)

 0,2 C. (b)

 0,3 C. (c)

 0,15 C. (d)

 0,001 C. (e)

 I.R. (f)

 

23 

Duas esferas igualmente carregadas, no 

vácuo, repelem-se mutuamente quando separadas a 

uma certa distância. Triplicando a distância entre as 

esferas, a força de repulsão entre elas torna-se 

 

 9 vezes maior. (a)

 6 vezes maior. (b)

 9 vezes menor. (c)

 3 vezes maior. (d)

 3 vezes menor. (e)

 I.R. (f)
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24 

“O lado sul da agulha magnética, de uma 

bússola, apontará para o norte magnético terrestre e 

para o polo norte geográfico”. A respeito dessa 

afirmação, podemos concluir que está 

 

 errada, pois o lado sul da agulha magnética (a)

apontará para o polo sul magnético terrestre. 

 errada, pois o lado sul da agulha magnética (b)

apontará para o polo sul geográfico da Terra. 

 errada, pois o lado norte da agulha magnética (c)

apontará para o lado sul geográfico da Terra. 

 correta, pois a bússola orienta-se de acordo com (d)

o campo elétrico da Terra.   

 correta, pois o lado norte da agulha magnética (e)

apontará para o norte magnético terrestre. 

 I.R. (f)

 

25 

Uma partícula de carga positiva atravessa 

uma região de campo elétrico uniforme com 

intensidade de 20 N/C que se encontra 

perpendicularmente a um campo magnético de 4 T. 

Os dois campos estão ajustados de forma que suas 

intensidades não desviam a trajetória da partícula, 

mantendo, assim, o vetor velocidade constante, 

conforme o esquema a seguir: 

Fonte autoral 
 

Desconsiderando os efeitos gravitacionais, o 

módulo da velocidade da partícula e os sentidos 

da força magnética e da força elétrica, 

respectivamente, são 

 

(a) 5 m/s, para cima, para baixo. 

(b) 5 m/s, entrando no plano da página, saindo do 

plano da página. 

(c) 5 m/s, para esquerda, para direita. 

(d) 10 m/s, para cima, para baixo. 

(e) 10 m/s, saindo do plano da página, saindo do 

plano da página.  

(f) I.R. 

Biologia 

26 

Hoje sabemos que os fatores referidos por 

Mendel são os genes (do grego genos, que origina), 

e que realmente estão localizados nos 

cromossomos. O par de fatores imaginado por 

Mendel corresponde ao par de alelos, de um gene, 

localizado em um par de cromossomos homólogos. 

A separação dos cromossomos homólogos, na 

divisão I da meiose, é o fenômeno responsável pela 

segregação dos fatores hereditários. Os 

fundamentos da hereditariedade, estabelecidos no 

início do século XX, determinam princípios. 

Considerando as afirmações: 

 

 Os filhos herdam dos pais “instruções I)

genéticas” que determinam as características 

de cada indivíduo pelo conjunto de 

cromossomos contendo os genes. 

 Os genes são transmitidos pelos gametas. II)

Cada gameta contém um conjunto completo 

de genes (um genoma) típico de cada espécie. 

 Os genes ocorrem aos pares em cada III)

indivíduo, pois se forma pela fusão de dois 

gametas, um de origem materna e outro de 

origem paterna (fecundação). 

 As duas versões de cada gene, uma recebida IV)

do pai e outra da mãe, são denominadas de 

alelos, e não se misturam no filho, separando-

se quando da formação dos gametas.  

Está(ão) correta(s) 

 

 I, II e III, apenas. (a)

 I, II, III e IV. (b)

 I e IV, apenas. (c)

 III e IV, apenas. (d)

 II e III, apenas. (e)

 I.R. (f)
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27 

“Em certas regiões da África, a frequência de um 

alelo que causa a anemia falciforme (ou siclemia) tornou-

se muito alta. Os indivíduos homozigotos apresentam 

anemia e problemas circulatórios que podem ser fatais. 

Os heterozigotos ou não têm a doença, ou a apresentam 

em forma branda, que não prejudica a sobrevivência do 

indivíduo. Além disso, eles são resistentes à malária, o 

que garante, nessas regiões africanas, uma frequência 

maior de indivíduos heterozigotos do que em regiões 

africanas onde não há malária. 

De acordo com a teoria da evolução, poderíamos 

esperar que, uma vez erradicada a malária, a frequência 

do alelo para a anemia diminuísse. Essa expectativa foi 

confirmada em um estudo, através do qual a frequência 

do alelo diminuiu para 4,2% em imigrantes de regiões 

malarígenas na população dos Estados Unidos. A maioria 

dessa população emigrou das regiões malarígenas da 

África ocidental há cerca de 300 anos e, nessas regiões, a 

frequência do alelo é de 12%”. 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJER, Fernando. Biologia Hoje. São Paulo: Ática, 2013. 
(Adaptado) 

 

Em relação ao texto acima e em seus 

conhecimentos, a frequência diminuída do alelo 

para a anemia falciforme ocorreu devido à (ao) 

 
 

 pequena taxa de fecundidade entre os indivíduos. (a)

 aumento do número de casos de malária. (b)

 pequena taxa de fluxo gênico. (c)

 mudança de ambiente que exerceu uma seleção (d)

natural. 

 especiação evoluindo em linhagens diferentes. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Uma espécie é formada por um grupo de 

população capaz de se cruzar e originar descendentes 

férteis, mas não capazes de se cruzar com outros 

grupos. As subespécies são originalmente populações 

da mesma espécie que vivem geograficamente isoladas 

e, por isso, acabaram desenvolvendo diferenças 

genéticas. Apesar dessas diferenças, o cruzamento entre 

subespécies pode ocorrer. Persistindo o isolamento 

geográfico por um grande período de tempo, chega-se a 

um ponto em que as diferenças genéticas impedirão o 

cruzamento entra as populações. Quando, pelo 

isolamento geográfico, uma população se torna 

diferente da origem e atinge um isolamento 

reprodutivo, dizemos que surgiu uma nova espécie.  

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJER, Fernando. Biologia Hoje. São Paulo: Ática, 2013 

 

Os mecanismos responsáveis pelo 

isolamento reprodutivo podem ser pré-zigóticos ou 

pós-zigóticos. Associe os exemplos listados na 

primeira coluna com os respectivos mecanismos 

de isolamento reprodutivo apresentados na 

segunda coluna. 

 

1. Florescimento em épocas diferentes. 

2. Desenvolvimento embrionário irregular. 

3. Alterações nos rituais de acasalamento. 

4. Meiose anômala.  

 

(   ) Isolamento estacional. 

(   ) Mortalidade do zigoto. 

(   ) Esterilidade do híbrido. 

(   ) Isolamento comportamental. 

 

A sequência correta das lacunas, de cima 

para baixo, é 

 

 2 – 4 – 3 – 1. (a)

 4 – 1 – 3 – 2. (b)

 1 – 4 – 3 – 2. (c)

 1 – 2 – 4 – 3.  (d)

 3 – 2 – 4 – 1. (e)

 I.R. (f)
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29 

“A captura de um animal raro surpreendeu os 

servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado 

do Pará (ADEPARÁ) em Pacajá, no sudoeste do estado em 

uma ação para controle de foco de raiva em herbívoros. 

Durante o trabalho realizado entre 20 e 24 de setembro de 

2015, foi capturado um morcego vampiro albino da 

espécie Diaemus youngi, que se alimenta preferencialmente 

do sangue de aves. De acordo com Wilson Vilda, 

pesquisador de Departamento de Zoologia da Unesp de 

Botucatu, especialista em Zoologia e Ecologia de 

Morcegos, esta é a segunda captura registrada no Brasil de 

um exemplar albino dessa espécie.”  

Disponível em g1.globo.com/pa/para/noticias/2015/09/morcego-vampiro-albino-e-
encontrado-em-pacaja-no-sudoeste-do-para.html. Acesso em out 2017. 

 

Em relação ao albinismo, que é uma 

alteração genética, considere as afirmativas: 

 

 Ocorre pela ausência parcial ou total da I)

pigmentação dos olhos, pele, cabelo e pelos. 

 É uma condição genética de herança II)

autossômica recessiva. 

 Indivíduos albinos são suscetíveis a III)

desenvolver câncer de pele precocemente. 

Está(ão) correta(s) 

 

 I e II, apenas. (a)

 I e III, apenas. (b)

 II, apenas. (c)

 II e III, apenas. (d)

 I, II e III. (e)

 I.R. (f)

30 

O heredograma abaixo mostra a genealogia 

dos membros de uma mesma família. Os símbolos 

escuros representam indivíduos afetados por uma 

doença causada por um gene mutado. 

Fonte autoral 

A probabilidade de o casal heterozigoto 

formado pelos indivíduos 4 e 5 de gerar um 

descendente masculino e afetado pela doença 

será de  

 

 25%. (a)

 50%. (b)

 12,5%. (c)

 100%. (d)

 75%. (e)

 I.R. (f)

 

Química 

31 

Uma das responsáveis pelas descargas de 

emoções para o coração e as artérias é a dopamina, um 

neurotransmissor da alegria e da felicidade liberado no 

organismo para potencializar a sensação de que o amor é 

lindo. Ficamos agitados, corajosos e dispostos a realizar 

novas tarefas, apesar de dormirmos e comermos mal. “O 

mecanismo cerebral é idêntico ao de se viciar em 

cocaína”, diz o neurocientista Renato Sabbatini, 

professor da Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade de Campinas. O barato é tão forte que o 

apaixonado pede a Deus – ou aos astros ou a quem quer 

que seja – que dure para sempre. No livro “Por que nos 

Apaixonamos” (Ediouro, 2005), a neurocientista francesa 

Lucy Vincent afirma que a dependência que o enamorado 

tem de seu eleito leva a uma espécie de síndrome de 

abstinência quando eles se distanciam. 

Disponível: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/05/industria-nao-faz-teste-
para-detectar-nivel-de-ureia-no-leite-diz-especialista.html. Acessado em 13 out 2017. 

 

Sobre a feniletilamina, uma das 

substâncias responsáveis por essas sensações, 

são feitas as seguintes afirmações. 

 

 O composto orgânico citado no texto é I)

classificado como uma amina secundária. 

 A feniletilamina apresenta isomeria óptica, por II)

apresentar dois carbonos quirais. 

http://g1.globo.com/pa/para/noticias/2015/09/morcego-vampiro-albino-e-encontrado-em-pacaja-no-sudoeste-do-para.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticias/2015/09/morcego-vampiro-albino-e-encontrado-em-pacaja-no-sudoeste-do-para.html


UFPel – PAVE 2015/2017– 3ª etapa  (Aplicação: 03/12/2017) 16 / 26 

 Pertence à função amina sendo classificada III)

como primária. 

 A feniletilamina apresenta em sua estrutura IV)

seis carbonos secundários. 

Estão corretas 

 

 I e IV, apenas. (a)

 II e III, apenas. (b)

 I e III, apenas. (c)

 I, II e IV, apenas. (d)

 I, II e III, apenas. (e)

 I.R. (f)

32 

Encontrada no leite adulterado no Rio Grande do 

Sul, a ureia não é uma substância facilmente identificada 

nos exames de controle de qualidade usados pela indústria 

de laticínios. Quem afirma é a química Júlia Tischer, do 

laboratório da Univates, em Lajeado, onde foram feitas as 

análises que detectaram a fraude revelada pelo Ministério 

Público (MP). 

De acordo com as investigações do MP, a 

adulteração ocorria entre a compra do leite cru na 

propriedade rural e o transporte para os postos de 

resfriamento. No meio do caminho, o produto era levado 

para galpões, onde era misturado à água e à ureia para 

aumentar de volume. 

“A ureia está presente no leite em teores normais 

de 10 até 16 miligramas por decilitro. E quando há teores 

muito acima isso é característico de fraude. Nos ensaios 

identificou-se a presença de altos níveis de ureia e formol”, 

conta a química responsável pelas análises. 

O MP estima que 100 milhões de litros de leite 

tenham sido adulterados nos últimos 12 meses no estado. 

Disponível: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/05/industria-nao-faz-teste-
para-detectar-nivel-de-ureia-no-leite-diz-especialista.html. Acessado em 13 out 2017. 

 

O formol mencionado no texto é uma solução 

aquosa de metanal considerada uma substância 

cancerígena. Sobre o metanal, é correto afirmar 

que pertence à função  

 

 aldeído e apresenta um único carbono com (a)

hibridização sp
2
. 

 ácido carboxílico e apresenta um único carbono (b)

com hibridização sp
3
. 

 álcool e apresenta um único carbono com (c)

hibridização sp
3
. 

 aldeído e apresenta um carbono com hibridização (d)

sp
2
 e um carbono com hibridização sp

3
. 

 álcool e apresenta dois carbonos com (e)

hibridização sp
3
. 

 I.R. (f)

 

33 

 
Bombom de morango – Disponível em: www.alvocertocaxias.com.brnoticiaaprenda-a-

preparar-o-tradicional-bombom-de-morango-de-pelotas Acesso em 13 nov 2017. 

 

A Feira Nacional do Doce (FENADOCE) é 

um evento tradicional de grande repercussão 

nacional, que teve sua 1ª edição em 1986, para 

ressaltar a tradição doceira de Pelotas. Um dos 

grandes astros desse evento é a sacarose, ou 

açúcar comum, que é formada através da 

combinação da glicose e da frutose. 

Com relação à glicose e à frutose, é 

correto afirmar que 

 

 são dois aminoácidos, com atividade óptica por (a)

apresentarem carbonos quirais. 

 são classificadas como “ose”, unidades básicas (b)

de carboidratos, que não sofrem hidrólise. 

 são dissacarídeos, que hidrolisam formando (c)

monossacarídeos. 

 apesar de apresentarem a mesma fórmula (d)

molecular, não são isômeros. 

 a união dessas duas oses através de ligações (e)

peptídicas formam uma proteína. 

 I.R. (f)
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KEVLAR® é uma fibra sintética, um polímero 

resistente ao calor e sete vezes mais forte que o aço. 

Devido a essa propriedade, sua aplicação é bem 

ampla. É utilizado na fabricação de cintos de 

segurança, cordas, construções aeronáuticas, 

coletes e capacetes à prova de balas, além de 

raquetes de tênis: 

Estrutura do Kevlar.  Os traços pontilhados representam as ligações de 
hidrogênio entre as cadeias poliméricas. 

Ser protagonista: química: ensino médio parte III– 1°ed. – São Paulo: Edições Sm, 2014. 

 

Com base em seus conhecimentos sobre 

a estrutura do KEVLAR, é correto afirmar que o 

composto apresenta 

 

 as funções amina e cetona. (a)

  vários grupos hidroxila, ligados a anéis (b)

aromáticos, caracterizando a função fenol. 

 a função amida. (c)

 as funções cetona, enol, fenol, amida e amina. (d)

 a função éster. (e)

 I.R. (f)

35 

Lavar a seco significa lavar por meio de fluido ou 

solvente não aquoso, isto é, trata-se de um processo que 

limpa sem utilizar a água. Dessa forma, apesar de o nome 

ser lavagem a seco, o processo deixa o que está sendo 

lavado molhado, mas usando um solvente orgânico no 

lugar da água, o qual poderá ser facilmente evaporado ao 

final do processo. Hoje, esse tipo de lavagem pode ser 

considerado a forma mais eficiente para se lavar uma 

grande variedade de tecidos naturais e sintéticos (DOW, 

1992). No entanto, ela não se restringe à lavagem de 

tecidos, fala-se também em lavagem a seco de carros, de 

estofados em geral, de embalagens reutilizáveis ou não e, 

até mesmo, de cabelos, na forma de spray ou em pó, sem 

água em sua formulação, para se absorver o excesso de 

oleosidade. Para peças de vestuário, a lavagem sem água 

pode significar um aumento da vida útil dos tecidos: sua 

não deformação (dilatação e contração das fibras), como 

o encolhimento, e a manutenção das cores das roupas 

devido à menor dissolução dos corantes nos solventes 

utilizados. Além disso, um processo completo de lavagem 

a seco pode restaurar a aparência de roupa nova. Outra 

grande vantagem é que a quantidade de material residual 

gerado no processo pode ser minimizada, já que, em 

geral, alguns solventes podem ser destilados e 

reutilizados (DOW, 1992). Todavia, nem todos os 

artefatos têxteis podem ser submetidos a esse tipo de 

lavagem e, por isso, é preciso sempre conferir as 

indicações presentes nas etiquetas das roupas.  

QNEsc vol 35 n° 1 – fevereiro de 2013. Disponível em 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_1/03-QS-64-11.pdf 

Acesso em 08 out 2017. 

 

As estruturas a seguir representam os 

solventes utilizados no processo de limpeza a seco 

ao longo dos anos. 

 

a) Canfeno b) Benzeno 

c) Tetracloreto de carbono d) Tricloro etileno 

Sobre os compostos acima e com base 

em seus conhecimentos, é correto afirmar que 

 

 o composto b, ao sofrer uma reação de adição (a)

com 3 mols de H2, forma o ciclo hexano. 

 o composto d apresenta um par de isômeros (b)

geométricos. 

 o composto a apresenta cadeia carbônica (c)

alifática e saturada. 

 o composto c apresenta um carbono assimétrico. (d)

 os compostos a, b, c e d são classificados como (e)

hidrocarbonetos. 

 I.R. (f)
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espanhol 

Leia o texto abaixo e responda às questões 36, 37 e 38: 

 

LOS PERROS PODRÍAN USAR SUS EXPRESIONES FACIALES PARA COMUNICARSE 
A esa conclusión llegó un trabajo que fue publicado hoy en la revista Scientific Reports. 

Escena de la película "La razón de estar contigo". 

Lo mirás y te mira. Le hablás y levanta las cejas. Esa interacción que las mascotas tienen con sus dueños acaba de 1 
ser estudiada por la ciencia. La conclusión fue que los perros posiblemente pueden utilizar expresiones faciales de forma 2 
consciente para comunicarse. 3 

El equipo de la bióloga Juliane Kaminski, de la Universidad británica de Portsmouth, realizó experimentos con 24 4 
perros domésticos de distintas razas. El estudio fue publicado hoy en la revista Scientific Reports. 5 

Así, pudieron observar que los animales mostraban más expresiones faciales, especialmente la mirada con las cejas 6 
levantadas, cuando tenían la atención directa de una persona. Este tipo de expresiones podrían constituir intentos de 7 
comunicación conscientes, según los investigadores. 8 

Casi todos los mamíferos utilizan diferentes expresiones faciales. Hasta ahora, se suponía que la mímica animal –9 
independientemente de su expresividad – era una muestra involuntaria del estado emocional, y no un intento deliberado de 10 
comunicación. _________ en primates como los orangutanes se había observado que la mímica se veía influenciada por la 11 
presencia de público. 12 

El equipo de Kaminski analizó si las expresiones de los perros domésticos dependen de la atención de un ser 13 
humano. Para ello, los investigadores observaron a los perros en cuatro situaciones diferentes: por un lado una persona se 14 
inclinaba sobre ellos con y sin comida, y por otro les daba la espalda con y sin comida. En todas las situaciones se grabó la 15 
expresión facial de los perros. 16 

Los investigadores comprobaron que los animales mostraron muchas más expresiones faciales cuando una persona 17 
se dirigía a ellos. Para su sorpresa, la presencia de comida no jugó ningún papel en su comportamiento. 18 

"Por lo tanto, podemos suponer que la producción de expresiones faciales en perros depende de la atención de su 19 
público y no de si el perro está simplemente emocionado", dijo Kaminski, según un comunicado de la Universidad. El 20 
estudio sugiere que la mímica representa un intento de comunicación activo y no simplemente una muestra emocional. 21 

 
Disponível em: www.clarin.com/sociedad/perros-prodrian-usar-expresiones-faciales-comunicarse o HJgcmNUaZ.html 

 Acesso em out 2017. 
 

36 

Das informações abaixo, relativas à pesquisa 

feita pela equipe da bióloga Juliane Kaminski, 

considere as afirmativas: 

 

 Todos os mamíferos utilizam diferentes I)

expressões faciais. 

 Observaram que os animais mostravam mais II)

expressões faciais com os cílios levantados. 

 O experimento foi realizado com 24 cachorros III)

de diferentes raças. 

 Os cachorros foram observados em diferentes IV)

situações. 

 

Está(ão) correta(s)  

 

 I e II, apenas. (a)

 II, III e IV, apenas. (b)

 II e IV, apenas. (c)

 III, apenas. (d)

 III e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)
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A partir do que se afirma no último parágrafo: 

"Por lo tanto, podemos suponer que la producción de 

expresiones faciales en perros depende de la 

atención de su público y no de si el perro está 

simplemente emocionado", pode se constatar que 

 

 a produção de expressões faciais em cachorros (a)

depende da atenção por eles recebida e está 

relacionada com a presença de comida. 

 os cachorros não são capazes de se expressar. (b)

 os mascotes se comunicam apenas com seus (c)

donos. 

 a atenção dada pelos humanos é capaz de (d)

produzir as expressões faciais nos cachorros. 

 os cachorros são influenciados pelo estado (e)

emocional dos seus donos. 

 I.R. (f)

38 

A expressão que completa, corretamente, 

a lacuna da linha 11 é  

 

 Sino.  (a)

 Quizá. (b)

 Tan solo. (c)

 Despacito. (d)

 Tampoco. (e)

 I.R. (f)

 

Francês 

Leia o texto abaixo e responda às questões 36, 37 e 38: 

 

LES STÉRÉOTYPES DE LA BEAUTÉ  

 

Lorsqu‟on dit à une adolescente, qu‟elle ressemble à une femme maintenant, qu‟est-ce que cela veut dire ?  La 1 
femme est représentée par plusieurs images : séduction, mystère, élégance,  sophistication… Physiquement, le stéréotype 2 
même de la femme serait la femme blanche,  occidentale, aux yeux clairs et aux cheveux lisses et blonds.  3 

Mais des femmes correspondant véritablement à ces critères, on n'en trouve que dans les films. Dur d‟essayer de se 4 
rapprocher de cet idéal virtuel. Même s‟il a suscité beaucoup d‟envieuses, peu de femmes l‟atteignent.  5 

En effet, dans les magazines, 50% des femmes sont blondes alors qu'en France, elles sont  seulement 10% (¹). Ceci a 6 
attisé la jalousie et créé un stéréotype : celui de la blonde à forte  poitrine et écervelée. Certaines célébrités en profitent et 7 
mettent en avant ces caractéristiques pour se faire connaître ; exemple avec Eve Angeli, qui était brune au départ, et qui 8 
joue de cette image. Le vecteur phare aujourd'hui de ce stéréotype, ce sont les blagues sur les blondes. Ces blagues 9 
discriminatoires choquent moins que les blagues racistes qui sont tout aussi injurieuses (cf. reportage). 10 

Le stéréotype de la beauté est une norme, il est alors relatif à la société.  Par exemple, en Afrique les femmes 11 
enveloppées sont plus appréciées puisqu‟elles sont  considérées comme bien nourries, bien portantes, et donc aisées.  12 

Paradoxalement, dans les sociétés occidentales où l'on ne meurt pas de faim, c'est le  modèle de femme très maigre 13 
qui est le plus prisé. On voit donc que le stéréotype idéal  de la beauté est un idéal inaccessible.  14 

Autre exemple, celui des femmes à plateaux en Ethiopie, qui symbolisent un grade  social élevé et qui sont une 15 
marque d'esthétique. Pour nous occidentaux, cette beauté  paraît barbare et loin de nos canons. Mais les occidentaux d'il y 16 
a quelques siècles auraient également trouvé laids les canons de beauté actuels. La beauté est donc relative à l'espace 17 
temporel et géographique. [...] 18 

 
Disponível em : Les%20stéréotypes%20de%20la%20beauté%20chez%20la%20femme.html  Acesso em 25 out 2017 

 

 

 

 

 

 

http://www.petitecran.fr/public/eveAn.JPG


UFPel – PAVE 2015/2017– 3ª etapa  (Aplicação: 03/12/2017) 20 / 26 

36 

De acordo com o texto, é correto afirmar 

que 

 

 no Ocidente, as revistas e os filmes não (a)

apresentam um estereótipo único de beleza. 

 o padrão de beleza é o mesmo para todas as (b)

culturas. 

 a mulher ocidental que se encaixa nos padrões (c)

estabelecidos é morena, de cabelos longos e 

pretos e bem magra. 

 50% das mulheres francesas são loiras. (d)

 o ideal de beleza é inacessível em todas as (e)

culturas, e ele varia temporal e geograficamente. 

 I.R. (f)

37 

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(    ) Na África, as mulheres acima do peso são o 

padrão de beleza por parecerem saudáveis. 

(    ) Apenas 10% das mulheres francesas são 
loiras. 

(    ) O conceito de beleza é universal. 

(    ) Os padrões de beleza variam de acordo com 
a cultura local, uma vez que cada povo tem 
uma forma particular de ver o mundo. 

A sequência correta de V e F é 

 

 V – F – F – V.  (a)

 F – F – V – F.  (b)

 V – V – V – F.  (c)

 V – V – F – V.  (d)

 F – V – F – V.  (e)

 I.R.  (f)

38 

Analise as afirmativas abaixo: 

 O estereótipo de beleza obedece a um padrão I)

estabelecido por cada sociedade, de acordo 

com suas normas culturais. 

 Por não “morrer de fome”, o padrão de beleza II)

da mulher ocidental é a magreza excessiva. 

 Os estereótipos de beleza são contraditórios, III)

já que se contrapõem à imagem real das 

pessoas. 

Está(ão) correta(s) 

 

 I e II, apenas. (a)

 II e III, apenas. (b)

 I, II e III. (c)

 I, apenas. (d)

 III, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

Leia o texto abaixo e responda às questões 36,37 e 38: 

 

THE POWER OF KINDNESS—SOMEONE WHO CARES 
A Story Featured in Things That Grab Your Heart and Won’t Let Go by Mac Anderson 

 

It was a busy morning, approximately 8:30 a.m., when ____ elderly gentleman in his eighties arrived to have 1 
stitches removed from his thumb. He said he was in ____ hurry since he had an appointment at 9:00 a.m. 2 

I took his vital signs and had him take a seat, knowing it would be more than ____ hour before someone would be 3 
able to see him. I saw him looking at his watch and decided since I was not busy with another patient, I would evaluate his 4 
wound. 5 
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On exam, it was well healed, so I talked to one of the doctors, got the needed supplies to remove his sutures, and 6 
redressed his wound. We began to talk and I asked him if he had a doctor‟s appointment since he was in such a hurry. The 7 
gentleman told me no, that he needed to go to the nursing home to eat breakfast with his wife. 8 

I asked about her health. He told me she had been at the nursing home for ____ while and that she was a victim of 9 
Alzheimer‟s disease. As we talked and I finished dressing his wound, I asked if she would be worried if he was a bit late. He 10 
replied that she no longer knew who he was – that she had not recognized him in five years. 11 

I was surprised and asked him, “And you still go every morning, even though she doesn‟t know who you are?” He 12 
smiled as he patted my hand and said, “She doesn‟t know me, but I still know who she is.” 13 

I had to hold back tears as he left. I had goose bumps on my arm and thought, “That is the kind of love I want in my 14 
life.” True love is neither physical nor romantic. True love is ____ acceptance of all that is, has been, will be, and will not be. 15 

 
Disponível em: www.simpletruths.com/inspirational-story-from-things-that-grab-your-heart-and-wont-let-go.html>.Accessed on October 26,2017. (Fragment)  

 

36 

Em relação à ideia principal do texto, a 

afirmação correta é: 

 

 Conta como um idoso machucou sua mão. (a)

 Explica os efeitos do Alzheimer na vida das (b)

pessoas. 

 Relata o dia a dia no serviço de emergência de (c)

um hospital. 

 Narra a história de vida de um idoso e sua (d)

esposa. 

 Mostra o verdadeiro significado do amor. (e)

 I.R. (f)

 

37 

Os artigos que completam as lacunas das 

linhas 1, 2, 3, 9 e 15 de forma correta são, 

respectivamente, 

 

 an – an – an – a – an (a)

 a – a – an – an – a (b)

 a – a – a – an – a  (c)

 an – a – an – a – an (d)

 an – an – a – a – a  (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

38 

Observe a imagem: 

Disponível em : www.adsoftheworld.com/media/print/grey_gorgeous Acesso em out 2017. 

 

O objetivo da propaganda é 

 

 fazer publicidade de shampoo para cabelos (a)

tingidos. 

 convidar mulheres mais velhas a participar de (b)

campanhas publicitárias de cosméticos. 

 fazer com que as mulheres sintam-se bem com (c)

seus cabelos grisalhos e/ou brancos. 

 convencer as mulheres a deixarem de pintar os (d)

cabelos. 

 anunciar uma nova tintura de cabelos. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why cant’t more women feel glad to be gray? Join the beauty debate. 

http://www.simpletruths.com/inspirational-story-from-things-that-grab-your-heart-and-wont-let-go.html%3e.Accessed
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Interdisciplinares 

39 

Imagem 1 – Disponível em: http://www.fundacaobienal.art.br/site/upload/material_pedagogico/ 
Acesso em 26 out 2017. 

 

Imagem 2 -  Ciclista no meio dos carros, São Paulo 
www.radarnacional.com.b/ Acesso em out 2017. 

 

Texto de entrevista do filósofo australiano Peter Singer: 

“Entrevistador: Você acha que hoje em dia temos que nos preocupar com mais questões morais que no passado? Comer, 

gastar e economizar dinheiro, o que e onde comprar, o efeito estufa, usar carro, avião ou bicicleta, aborto, decidir sobre nossa 

própria morte, ter filhos (por fertilização in vitro) se tornam problemas morais. Estamos criando mais problemas morais? 

Singer: Sim, essa é uma observação interessante, porque se nós tivéssemos vivido em uma pequena comunidade, não 

pudéssemos auxiliar pessoas fora dessa comunidade, não soubéssemos nada sobre os problemas dos gases que causam o efeito 

estufa ou não tivéssemos a tecnologia em medicina necessária para salvar recém-nascidos com malformação congênita ou fazer 

fertilização in vitro, haveria menos problemas do que temos. Poderia viver uma vida mais tradicional e provavelmente uma vida 

boa, que quase pudemos ter, mas o mundo mudou tão drasticamente que surgiram novas tensões morais. 

Entrevista a Peter Singer. Uma ética para o século 21. In:WOLF, Eduardo (org). Pensar a filosofia. Porto Alegre: Arquipélago, 2013.. 

 

Podemos observar que a entrevista nos mostra características atuais da sociedade contemporânea: a 

criação de problemas éticos. A partir de um trecho da entrevista de Peter Singer e de seus conhecimentos, analise 

as assertivas: 

 

 A imagem 1 remete a um movimento estético-literário, o qual utiliza a estrutura da palavra e do poema como I)

forma de interpretação e objeto de apreciação artística, chamado Concretismo. 

 Pode-se compreender que há uma distinção entre a moral e a ética. A primeira se relaciona aos costumes, II)

aos valores ou às regras de conduta de uma comunidade; já a segunda está mais relacionada a uma 

disciplina filosófica, a qual proporciona uma reflexão sobre a moral. 

 Pode-se entender que a evolução da sociedade urbana cria problemas como a “Segregação Espacial”, que III)

repele as populações mais pobres para a periferia, deixando a centralidade para quem detém maior poder 

de capital.  

 A imagem 2 retrata o uso dos automóveis nas grandes cidades, que utilizam combustíveis derivados do IV)

petróleo, como a gasolina – mistura de aldeídos com um número em torno de oito carbonos. 

Está(ão) correta(s) 
 

 I, II e III, apenas. (a)

 I, II, III e IV. (b)

 II, apenas. (c)

 I e III, apenas. (d)

 IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

http://www.fundacaobienal.art.br/site/upload/material_pedagogico/1449073235_Material%20com%20Professores.pdf
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Leia os textos a seguir: 

'Sou nazista, sim': o protesto da extrema-direita dos EUA contra negros, imigrantes, gays e 
judeus. Disponível em: httpporthawkesburyreporter.comending-the-hate Acesso em nov 

2017. 

 

“O ódio está se generalizando”. ZeidRa‟ad Al 

Hussein – Diplomata Jordaniano. 

Os crimes de ódio – racismo, xenofobia, entre 

outros – ferem os três primeiros artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, segundo os quais “todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos (...). Todos os seres humanos podem invocar 

os direitos e as liberdades proclamados na presente 

Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, 

de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política 

ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 

nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não 

será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, 

jurídico ou internacional do país ou do território da 

naturalidade da pessoa, (...)” e “todo indivíduo tem direito 

à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.  

É notório nos dias de hoje que a intolerância 

racial e a xenofobia têm adquirido grandes proporções, 

principalmente nos Estados Unidos da América, onde, 

embora, superficialmente, o tema possa ser visto como um 

embate entre defensores e adversários de seu novo 

presidente, Donald Trump. Na realidade, esse país 

enfrenta um dos embates mais polêmicos de sua história 

quanto às questões raciais e discriminatórias.  

Guia de Estudos PelotasMUN 2017 – UFPel/Curso de Relações Internacionais) 

 

Em relação aos textos apresentados, 

considere as afirmativas: 

 

 Dialogam através de um processo chamado I)

intertextualidade, em que a mesma temática é 

vista sob aspectos diversos. 

 O texto não verbal corrobora o que prevê a II)

Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

qual pressupõe a existência de valores que 

todos os indivíduos devem respeitar. 

 Os E.U.A, país conhecido como o “Berço da III)

Liberdade”, tem políticas específicas para 

combater o racismo e a xenofobia, uma vez 

que está aberto a receber pessoas de 

qualquer lugar do mundo. 

 A imagem de manifestantes da ultradireita IV)

coloca em xeque ainda mais as discussões 

sobre questões migratórias, étnicas, raciais e 

sexuais, trazendo à tona o debate sobre o 

papel dos direitos humanos nesses novos 

fenômenos sociais. 

Estão corretas 

 

 II e III, apenas. (a)

 I e III, apenas. (b)

 II e IV, apenas. (c)

 III e IV, apenas. (d)

 I e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

41 

Leia o texto com atenção: 

Um dia de mãe 

Chegou exausta, cheia de sacolas, dor de cabeça, 

morta de calor, faminta, caótica, e com um firme 

propósito: tomar um banho e cair na cama. Encontrou 

uma acalorada discussão a respeito da impossibilidade de 

dividir um computador em três (sem despedaçá-lo) e as 

três crianças aos berros. Todas as luzes da casa estavam 

acesas. A pressão subiu um pouco. 

– Vocês querem fazer o favor de apagar as luzes 

enquanto eu tomo o meu banho? 

Inútil. Todos os membros da família foram 

acometidos da síndrome de pensar em outra coisa, mal 

muito comum entre maridos e filhos durante 

reclamações, queixas, opiniões etc. 

Saiu pela casa desligando tudo que estava aceso 

para o nada: lâmpadas, som, TV, internet… 

– Por isso que eu liguei pra cá e só deu ocupado 

o dia inteiro! 

– O quê? [...] 

FALCÃO, Adriana. O doido da garrafa. São Paulo: Planeta,2003. 

 

Com base no texto “um dia de mãe” e nos 

seus conhecimentos sobre custo de energia 

elétrica, incluindo a taxa de 30% de ICMS, 

assinale a alternativa correta. 

Considere 1 mês = 30 dias e 1kw.h= R$0,50. 

 

 O consumo excessivo e o desperdício de energia (a)

elétrica abordados no texto geram despesas 

extras no orçamento das famílias brasileiras, 

tendo em vista que o custo total de um banho 

diário de 30 min, em um chuveiro de potência de 

6000 W corresponde a R$ 45,00. 



UFPel – PAVE 2015/2017– 3ª etapa  (Aplicação: 03/12/2017) 24 / 26 

 O consumo excessivo e o desperdício de energia (b)

elétrica abordados no texto geram despesas 

extras no orçamento das famílias brasileiras, 

tendo em vista que o custo total de um banho 

diário de 30 min, em um chuveiro de potência de 

6000 W corresponde a R$ 13,50. 

 O texto trata de uma situação que ocorre (c)

frequentemente com as famílias brasileiras: a 

falta de diálogo sobre a importância do consumo 

sustentável de energia elétrica, já que o custo 

total de um banho diário de 30min, em um 

chuveiro de potência de 6000 W é de R$ 45,00. 

 O texto da autora pode ser considerado uma (d)

crônica, pois é um gênero textual que aborda 

questões do cotidiano, como o consumo 

excessivo e o desperdício de energia elétrica. 

Considerando o consumo de energia, pode-se 

afirmar que o custo total mensal de um banho 

diário de 30 min, em um chuveiro de potência de 

6000 W corresponde a R$58,50. 

 O texto da autora pode ser considerado uma (e)

crônica, pois é um gênero textual que aborda 

questões relativas à informação acerca do 

consumo excessivo de energia elétrica, já que 

um banho diário de 30 min pode ser considerado 

um desperdício de energia, tendo em vista que 

um chuveiro de potência de 6000 W gera um 

custo de R$ 58,50.  

 I.R. (f)

42 

A menos de um século, os cientistas descobriram 

que as informações hereditárias são passadas de gerações 

em gerações através dos genes, que são constituídos pelo 

ácido desoxirribonucleico, isto é, o DNA, formado por 

milhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo contém uma 

pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada 

(adenina, timina, citosina e guanina). 

Porém, quando essa tecnologia chegou ao ser 

humano, muitas questões de natureza ética foram 

levantadas. Por exemplo, o uso de modelos em Ciência 

para explicar a cor da pele humana levanta questões 

filosóficas importantes e conduz a pensar: em que sentido 

um modelo corresponde a algo real? Que critérios são 

usados para avaliar diferentes modelos?  

Outra questão do ponto de vista ético é pensar 

que a cor de pele divide a espécie humana em raças. Do 

ponto de vista biológico, não é válida nem mesmo a ideia 

de divisão da espécie humana em raças. Pois, em geral, a 

diferença genética entre indivíduos é muito pequena. 

Geneticamente falando, pode haver mais diferenças entre 

duas pessoas de pele de cor branca, por exemplo, do que 

entre uma de pele branca, e outra de pele negra. 

LINHARES, de S. GEWANDSZAJDER, Fernando.  Biologia – 2ª Ed.  –São Paulo : Ed. 
Atica, 2013. (Adaptado) 

 
 

Disponível em:alunosonline.uol.com.brbiologiamolecula-dna.html Acesso em nov 2017. 

 

A partir do texto e dos conhecimentos sobre 

o DNA, quanto a sua estrutura e das reflexões de 

natureza ética, filosófica e biológica, que envolvem a 

espécie humana, analise as proposições a seguir: 

 

 Essas reflexões podem estar relacionadas à I)

Eugenia que estuda as condições mais 

propícias à reprodução e ao melhoramento 

genético da espécie humana.  

 Em um cruzamento em que os genes II)

determinam cada um dos caracteres, 

segregam-se, de forma independente e 

recombinam-se ao acaso durante a formação 

dos gametas.  

 Essas reflexões referem-se à Clonagem que III)

defende a possibilidade de melhoramento 

genético da espécie humana, tanto no ponto 

de vista físico como mental. 

 As bases nitrogenadas do DNA são moléculas IV)

orgânicas heterocíclicas e insaturadas. 

Estão corretas 

 

 I, II e III, apenas. (a)

 II, III e IV, apenas. (b)

 I, II e IV, apenas. (c)

 I e III, apenas. (d)

 IV, apenas.  (e)

 I.R. (f)
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43 

Leia os textos e analise as informações: 

Mais de 47 mil mulheres mortas no Brasil em 10 anos. Todas vítimas de agressões por diversos meios, como 

sufocamento, armas de fogo, objetos cortantes ou mesmo agressões sexuais. Esse é o dado que a Pública – Agência de 

Jornalismo Independente – levantou junto aos registros do Ministério da Saúde. 

É um crime que decorre da desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres, bem como na 

disparidade entre direitos, deveres e liberdades efetivamente vivenciados por cada sexo biológico. É um crime de través 

misógino, de vertente de desprezo, e de essência de dominação. 

EL PAIS, As cidades que mais matam mulheres no Brasil. EL PAÍS. Feminicídio: como estancar as veias abertas da impunidade. Disponível em  brasil.elpais.com Acesso em 26 out 2017. (Adaptado) 

 

 

Imagem 1 – Dez cidades onde mais se matam mulheres – IBGE 2016 Imagem 2 – Porcentagem de mulheres mortas – IBGE 2016 

 

 As dez cidades com maiores taxas de mortes de mulheres por agressão em 2015 estão em sete estados I)

diferentes. O Rio Grande do Sul tem duas cidades com altos índices de violência contra a mulher. 

 A porcentagem de mulheres negras ou pardas mortas é mais que o dobro das mulheres brancas ou II)

amarelas. 

 A violência contra a mulher se confirma por fatores históricos e não é possível reverter esses índices. Sendo III)

assim, é importante lembrar que, ao ser incluído no Código Penal, o feminicídio, como circunstância 

qualificadora do crime de homicídio, passou a integrar o rol dos crimes hediondos. 

 A Lei do Feminicídio, que entrou em vigor em 2015, trata do assassinato de uma mulher cometido por IV)

razões da condição de sexo feminino, isto é, quando o crime envolve “violência doméstica e familiar e/ou 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. 

Está(ão) correta(s) 

 

(a) I e III, apenas. 

(b) I, II e IV, apenas. 

(c) III, apenas. 

(d) II, III e IV, apenas. 

(e) IV, apenas. 

(f) I.R
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