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PAVE XIX – 2022/2024 – Etapa 1 
Aplicação em 03 de dezembro de 2022 

 
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 seus dados estão corretos. Caso haja algum 
dado incorreto, 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 marcá-la, você 
estará eliminando a possibilidade de ter pontos descontados, o que ocorrerá se uma das alternativas for 
marcada incorretamente. 

05. As questões 30, 31 e 32 são de língua estrangeira (espanhol, francês e inglês). Você poderá escolher 
idiomas distintos para cada questão, pois o gabarito é o mesmo. Contudo, só poderá marcar, no cartão-
resposta, uma única alternativa para a questão 30, outra para a questão 31 e outra para a 32. 

06. Escreva as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO (logo abaixo), a fim de transcrevê-las, 
posteriormente, ao CARTÃO-RESPOSTA. Não rasure, não amasse nem dobre seu CARTÃO-RESPOSTA, 
para que ele não seja rejeitado pelo leitor.  

07. Não se esqueça de que o tempo disponível para esta prova é de 3 horas e 30 minutos, inclusive para marcar 
seu CARTÃO-RESPOSTA. 

08. Sua prova contém 32 questões divididas nas seguintes áreas de conhecimento: 9 questões de ciências da 
natureza; 9 questões de ciências humanas; 5 questões de matemática e 9 questões de linguagens, sendo 
3 de língua estrangeira. 

09. A interdisciplinariedade está presente entre as áreas de conhecimento da prova. 

10. Lembre-se de que qualquer som emitido por seu celular acarretará em sua desclassificação. 

RASCUNHO DO GABARITO 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1  09  17  25  

2  10  18  26  

3  11  19  27  

4  12  20  28  

5  13  21  29  

6  14  22  30  

7  15  23  31  

8  16  24  32  
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

01. O bioma Pampa é um dos biomas brasileiros com maior remoção da vegetação nativa em termos relativos. As 

taxas de supressão da vegetação nativa, principalmente dos campos nativos, não têm decrescido ou estabilizado 
nos últimos anos. Ou seja, a projeção é de piora constante da condição atual. Além disso, algumas regiões do 
Pampa já contam com remanescentes de vegetação nativa muito aquém do necessário, o que demanda ações de 
restauração. 
 
Referência: adaptado de https://observatorioflorestal.org.br/agonia-do-pampa-pesquisadores-alertam-para-quadro-

dramatico-de-perda-de-vegetacao-nativa-no-bioma/?doing_wp_cron=1667313876.1531019210815429687500. 
Acesso em: 06/10/2022. 

 
Fonte: http://ecoqua.ecologia.ufrgs.br/arquivos/Agonia_do_Pampa.pdf. Acesso em: 06/10/2022. 

 
Das classes de cobertura vegetal, aquela com a maior participação tem como efeitos 
 

(a) o aumento da cobertura natural e da dispersão de espécies.  
(b) a redução do habitat natural e a extinção de espécies.  
(c) a elevação na emissão de resíduos minerais e a manutenção de nascentes.  
(d) o crescimento urbano desordenado e a contaminação da água. 
(e) o incremento das áreas de turismo e de lazer.  
(f) I.R. 

___________________________________________________________________________________________ 

02. A “crise de identidade” do Aedes aegypti se deve 

ao fato de ele ser o transmissor 

(a) da dengue, da chikungunya e da zika, que são 
protozooses.  

(b) da dengue, uma protozoose; e da chikungunya e da 
zika, que são viroses.  

(c) da dengue, da chikungunya e da zika, que são viroses. 
(d) da dengue, uma virose; e da chikungunya e zika, que 

são protozooses. 
(e) da dengue, da chikungunya e da zika, que são 

bacterioses.  
(f) I.R. Fonte:  https://profisabelaguiar.blogspot.com/2016/07/a-historia-das-

vacinas.html?m=1. Acesso em: 06/10/2022. 
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03. O bioma Pampa ocupa uma área de 

aproximadamente 750 mil Km2, presente no Brasil, 
Uruguai e Argentina. A porção Brasileira é encontrada 
apenas no Rio Grande do Sul ocupando 63% do 
território estadual, no entanto apenas 0,4% da sua 
área é protegida. Este bioma é dotado de uma imensa 
diversidade animal com importantes relações 
ecológicas na cadeia alimentar. Na base da cadeia 
alimentar estão os macroinvertebrados aquáticos que 
fazem a ciclagem de nutrientes, estes são 
representados por uma grande variedade de 
organismos como, insetos, crustáceos, moluscos 
entre outros visíveis a olho nu. No topo da cadeia o 
bioma conta com algumas espécies de felinos como o 
Gato do mato (Leopardusgeoffroyi). 
 

Referência: Catálogo dos principais grupos de animais 
registrados na Universidade Federal do Pampa – Campus 

Uruguaiana. 2020.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(a) O Rio Grande do Sul é composto por dois biomas, 

o Pampa sendo um deles. No bioma Pampa é 
comum a presença de camarões, que fazem parte 
da base da cadeia alimentar como consumidores 
primários; logo, são alimentos para consumidores 
secundários.   

(b) O bioma Pampa é o único presente no território do 
estado do Rio Grande do Sul. Conta com a 
presença de plantas como consumidoras 
secundárias de moluscos e de outros 
macroinvertebrados. 

(c) O Brasil tem três estados com a presença do 
bioma Pampa em seu território. Conta com os 
macroinvertebrados como produtores na cadeia 
alimentar. 

(d) Além do bioma Pampa, o Rio Grande do Sul possui 
o bioma Caatinga em seu território e na cadeia 
alimentar neste bioma está o Gato do Mato como 
um predador topo de cadeia.  

(e) Com uma área de 63% protegida como reserva 
ambiental, o bioma Pampa é um dos mais 
conservados, do Brasil com importantes espécies 
de felinos e macroinvertebrados, entre outros 
animais em sua fauna. 

(f) I.R. 
 

 

 

04. 

 

Fonte: https://www.iffarroupilha.edu.br/noticias-
svs/item/7118-turmas-finais-do-msi-realizam-corrida-dos-

carrinhos-montados-e-programados. Acesso em: 
01/03/2022.  

 

Buscando motivar seus alunos para a aula de Física, 
o professor levou alguns kits de robótica, que 
permitem a montagem de protótipos controlados por 
um aplicativo, que é instalado no celular. Após a 
montagem e a programação dos protótipos, que nesta 
aula foram carrinhos, foi proposta uma nova atividade: 
Uma corrida percorrendo uma trajetória retilínea de 8 
metros no corredor da escola. 
Sabendo que o carrinho mais rápido levou 
aproximadamente 10 segundos para efetuar o 
percurso, podemos concluir que sua velocidade 
média foi aproximadamente de: 

 
(a) 3,50 Km/h 
(b) 0,50 Km/h 
(c) 2,88 Km/h 
(d) 1,80 Km/h 
(e) 0,25 Km/h 
(f) I.R.  

__________________________________________ 

05. Edifícios de vinte andares são relativamente 

altos na realidade das cidades brasileiras. Um dos 
prédios mais altos na cidade de Pelotas tem 18 
pavimentos e 54 metros de altura. Sabemos que 
praticamente todos os objetos sólidos, de qualquer 
massa, abandonados de uma determinada altura, 
chegam ao solo mais ou menos com a mesma 
velocidade. Então, se soltamos um objeto do alto dos 
18 pavimentos do referido prédio essa velocidade 
final, de chegada ao solo, é de cerca de 32m/s. A 
colisão de um objeto em queda nessa velocidade 
com uma pessoa pode ser fatal.  
Podemos caracterizar o tipo de movimento e a 
velocidade de chegada em km/h como sendo 

 
(a) um movimento uniforme, ou seja, de velocidade 

constante e uma velocidade final de 32m/s 
corresponde a cerca de 115km/h. 
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(b) um movimento variado, já que a velocidade não é 

constante e uma velocidade final de 32m/s 
corresponde a cerca de 115km/h. 

(c) um movimento variado, já que a velocidade não é 
constante e uma velocidade final de 32m/s 
corresponde a 32km/h. 

(d) um movimento variado, já que a velocidade não é 
constante e uma velocidade final de 32m/s 
corresponde a cerca de 64km/h. 

(e) um movimento uniforme, ou seja, de velocidade 
constante e uma velocidade final de 32m/s 
corresponde a 32km/h. 

(f) I.R. 

__________________________________________ 

06. 

 

Fonte: autoria própria. 

 
Na cidade de Pelotas o órgão responsável pelo 
abastecimento de água é o Sanep (Serviço Autônomo 
de Saneamento de Pelotas). A água para uso nas 
cidades brasileiras deve ser distribuída numa pressão 
manométrica mínima de 10 mCa (10 metros de coluna 
d’água). 1 mCa corresponde a cerca de 10000 N/m², 
ou 10000 Pa de pressão. Na figura anexa vemos a 
representação de um medidor de pressão, um 
manômetro, do tipo usado em reservatórios de 
abastecimento, onde cada risco indicador representa 2 
mCa. Essa figura se refere a uma foto de um medidor 
do reservatório R15 do Sanep, responsável pelo 
abastecimento do bairro Laranjal. 
 

Referência: https://portal.sanep.com.br/noticia/conheca-o-
caminho-percorrido-pela-agua-ate-as-torneiras. Acesso em 

01/10/20220. 

Observando o manômetro, o valor indicado pelo 
ponteiro corresponde a 

 
(a) 14.000 Pa. 
(b) 120.000 Pa. 
(c) 12.000 Pa. 
(d) 140.000Pa. 
(e) 150.000 Pa. 
(f) I.R. 

07. Os fabricantes recomendam a troca das 

esponjas tradicionais pela esponja de aço (palha de 
aço), alegando que apresenta um menor impacto 
ambiental devido a sua rápida decomposição e a 
baixa geração de resíduos, o que contribui para uma 
vida mais saudável. As esponjas tradicionais são 
feitas com material derivado de petróleo e sua 
reciclagem é muito difícil. Elas também acumulam 
grande concentração de microrganismos, podendo 
causar doenças devido ao contato das mãos de quem 
as está manipulando, provocando a denominada 
contaminação cruzada. Portanto, essas esponjas 
devem ser bem lavadas e secadas após o uso e 
trocadas semanalmente.  

Referência: adaptado de https://www.ecycle.com.br/como-
descartar-palha-de-

aco/#:~:text=No%20entanto%2C%20n%C3%A3o%20%C3
%A9%20pass%C3%ADvel,ser%20preferencialmente%20o

s%20aterros%20sanit%C3%A1rios.>. Acesso em: 
17/02/22. 

  

Fonte: gbarbosa.com.br. Acesso em: 17/02/2022. 

De acordo com as informações acima e seus 
conhecimentos, podemos concluir que a palha de 
aço é um produto de fácil decomposição e gera 
poucos resíduos, devido ao fato de 

 

(a) ser um produto biodegradável, pois sua 
decomposição é feita através de reações químicas 
de oxidação de cálcio.  

(b) ser uma liga metálica formada principalmente por 
ferro e carbono e sua oxidação ter como produto 
final o óxido de ferro, um composto insolúvel em 
água. 

(c) ser o aço um metal de transição e sua 
decomposição ser feita por meio de reações 
químicas.  

(d) ser um produto que não sofre sua decomposição 
por nenhum agente químico e/ou biológico. 

(e) causar menor agressão ao meio ambiente e ter 
maior vida útil, pois a palha de aço é constituída 
apenas de carbono e acumula somente bactérias 
anaeróbicas.  

(f) I.R. 
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08.  

Pelotas já produz quantidade de lixo esperada 
para 2030 

Diariamente, 350 toneladas de resíduos sólidos 
urbanos são geradas na cidade – 100 toneladas a 
mais do projetado pelos especialistas no início da 
década 

(...) 
De acordo com o estudo, em 2020 a cidade deveria 
gerar 249 toneladas de resíduos urbanos por dia 
considerando a sua população e, somente em 2030, 
quando o número de habitantes deve equivaler a 365 
mil, os pelotenses produziriam 348 toneladas – índice 
já superado uma década antes disso. 
(…) 
Na contramão dos inúmeros gargalos a serem 
resolvidos, há também o engajamento de empresas, 
governos, organizações e cidadãos que já 
despertaram para a causa e mobilizam-se para alertar 
sobre a necessidade de aderir urgentemente a 
medidas sustentáveis que contornem a situação. São 
grupos e movimentos que se dedicam a enfatizar a 
importância dos conhecidos R’s da Sustentabilidade: 
reduzir, reutilizar e reciclar. Há ainda quem inclua 
neste conceito os termos respeitar, repensar, 
responsabilizar-se e recusar – no caso de produtos 
que desrespeitem a legislação ambiental.  

Referência: adaptado de 
https://revistanews.com.br/2020/07/14/pelotas-ja-produz-

quantidade-de-lixo-esperada-para-2030. Acesso em: 
04/10/2022. 

Sabe-se que, para melhorar a situação do problema 
citado acima, é indicado fazer a separação do lixo 
ainda nas próprias residências, para que uma parte 
dele possa ser reciclado ou mesmo reutilizado. 
Marque a alternativa que melhor apresenta o nome 
dado ao processo de separação de resíduos 
sólidos do lixo e o tipo de poluição produzida por 
este resíduo. 
 

(a) Filtração e Poluição da água 
(b) Peneiração e Poluição do ar 
(c) Catação e Poluição sonora 
(d) Catação e Poluição do solo 
(e) Decantação e Poluição do solo 
(f) I.R. 

_________________________________________ 

09. 

Roupas antivirais: entenda como funciona a 
proteção extra contra a COVID-19 

Durante a pandemia, toda proteção é necessária. E 
foi com isso em mente que algumas empresas 

resolveram colocar em prática o que estivesse ao 
alcance para fortalecer isso. Ultimamente, a indústria 
têxtil se dedicou a desenvolver peças antibacterianas 
e antivirais.  
(…) 
[Na empresa que desenvolve essa tecnologia] Foram 
dois meses para desenvolvimento, homologação e 
certificação das peças. Elas começaram a ser 
vendidas na segunda quinzena de maio, usando íons 
de prata, adaptados para agir também como 
antivirais. As roupas seguem a norma ISO 18184, que 
regula produtos têxteis antivirais. Com a pandemia da 
COVID-19, a aplicação dos íons de prata nos tecidos 
de máscaras e camisetas foi mais intensa e foram 
necessários mais laudos laboratoriais. O resultado? 
As peças passaram nos testes realizados pela 
Unicamp. 
(...) 
Ele [o responsável pela empresa] afirma que o 
mecanismo da ação das nanopartículas tem seu 
princípio baseado no rompimento da camada 
bilipídica do vírus. Com o DNA/RNA viral exposto ao 
ambiente, o micro-organismo reduz sua capacidade 
infecciosa. “Outro possível mecanismo se dá pelo 
bloqueio da ligação do vírus nas células hospedeiras. 
A inibição da associação dos receptores entre o vírus 
e o hospedeiro faz com que não ocorra a adsorção, 
ou seja, impede a fixação em superfícies. A não-
ligação nas células impede que o vírus libere seu 
material genético (DNA ou RNA) no interior das 
mesmas, reduzindo sua capacidade danosa”, aponta. 
(...) 
Isso significa que as nanopartículas, nesse caso 
formadas de átomos de prata, reagem e conseguem 
inativar o coronavírus através do contato. “Em 
comparação, uma nanopartícula de cerca de 10 
nanômetros teria por volta de 100 átomos de prata”, 
detalha o pesquisador. “A nanopartícula, em si, tem 
um potencial reativo, então, pode interagir com os 
componentes do vírus”, completa Murilo [um 
pesquisador da área da química] sobre a capacidade 
desse metal em mudar, de fato, a estrutura do vírus, 
inativando-o. 

Referência: adaptado de 
https://canaltech.com.br/saude/roupas-antivirais-entenda-

como-funciona-a-protecao-extra-contra-a-covid-19-
170810/. Acesso em: 04/10/2022. 

 
A partir das informações do texto, marque a 
alternativa correta: 
 

(a) A prata é um elemento químico representativo, 
o qual, na sua forma iônica, age diretamente na 
membrana nuclear do micro-organismo. 
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(b) A prata é um elemento químico de transição, o 
qual, na sua forma iônica, age diretamente na 
membrana nuclear do micro-organismo. 

(c) A prata é um elemento químico representativo, 
o qual, na sua forma iônica, age diretamente na 
membrana plasmática do micro-organismo. 

(d) A prata é um elemento químico de transição 
interna, o qual, na sua forma iônica, age 

diretamente na parede celular do micro-
organismo. 

(e) A prata é um elemento químico de transição, o 
qual, na sua forma iônica, age diretamente na 
membrana plasmática do micro-organismo. 

(f) I.R. 

___________________________________________________________________________________________ 

CIÊNCIAS HUMANAS 

10. O texto que segue se refere a uma característica 

do senso comum que, na contemporaneidade, é 
compatível à crítica expressa por Platão na alegoria 
da caverna, presente no Livro VII da República. 
 
A preguiça tornou-se um elemento comum em nossa 
sociedade, estimulada pela facilidade que as 
tecnologias nos proporcionam. A preguiça intelectual 
tem sido, talvez, a mais forte característica de nosso 
tempo. A dúvida socrática, o questionamento, a não 
aceitação das afirmações sem antes analisá-las 
(elementos que custaram a vida de Sócrates na 
antiguidade) são hoje desprezados (...). A ignorância, 
em nossos tempos, é cultivada e celebrada.Quem 
ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na 
ignorância, presa na caverna como estavam os 
prisioneiros de Platão, é considerado louco. Os 
escravos presos no interior da caverna não percebem 
que são prisioneiros, assim como as pessoas que 
estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de 
informações, muitas vezes desinformantes, da 
internet, não percebem que são enganadas.Vivemos 
na época do predomínio da opinião rasa, do 
conhecimento superficial, da informação inútil e da 
prisão cotidiana que arrasta as pessoas, cada vez 
mais, para a caverna da ignorância. 

Referência: PORFÍRIO, Francisco. "Mito da Caverna"; 
Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/mito-caverna-
platao.htm. Acesso em: 07/10/2022. 

 
Ao lermos o texto e refletirmos sobre o mito da 
caverna de Platão, podemos afirmar que: 
 
I – Tanto no mito/alegoria da caverna, quanto no texto 

que acompanha a questão é estabelecida uma 
diferença qualitativa entre as opiniões irrefletidas e 
um conhecimento seguro, baseado na reflexão. 

II – Tanto o mito/alegoria da caverna, de Platão, 
quanto o texto que acompanha a questão, tratam 
da dificuldade de nos libertarmos das percepções 
superficiais do cotidiano. 

III – Platão defendeu a ideia de que a verdade é um 
dado subjetivo, ou seja, que cada um possui a sua 

própria verdade, e que as sombras verificadas 
pelos prisioneiros da caverna seriam expressões 
lógicas da realidade. Tal ideia é confirmada pelo 
texto apresentado. 

IV – Platão simboliza a caverna como um espaço de 
representação do senso comum das opiniões que, 
mesmo irrefletidas, têm pretensão de verdade. 
Tais características são apontadas no citado texto 
de Francisco Porfírio como um fenômeno 
impulsionado na atualidade pelas redes sociais. 

 
Dentre as sentenças anteriores estão corretas 
 

(a) II, III e IV, apenas. 
(b) I, II e III, apenas. 
(c) I, II e IV, apenas. 
(d) I, III e IV, apenas. 
(e) I, II, III e IV. 
(f) I. R. 

__________________________________________ 

11. No contexto da nascente democracia de Atenas, 

a referida pólis se tornou o principal polo intelectual da 
Grécia, atraindo os chamados sofistas, pensadores 
provenientes de colônias gregas situadas nas costas 
dos mares Mediterrâneo e Egeu. Os sofistas 
concentravam seus esforços na discussão de 
problemas práticos, que, em grande medida, 
afetavam o universo moral e político. De acordo com 
eles, a consideração de verdades nessas áreas 
derivaria de convenções sociais, vinculadas aos 
costumes e às circunstâncias humanas, bem como ao 
uso da linguagem, não podendo ser tratadas como 
dados imutáveis. 
A respeito dos sofistas na pólis ateniense e ao seu 
contexto histórico-político, pode-se afirmar que: 
 

(a) Investigavam princípios éticos universais e 
desenvolviam sua filosofia através do diálogo com 
seus interlocutores na Ágora de Atenas no contexto 
de uma democracia pluralista. 

(b) Ensinavam retórica, a arte de convencer através de 
argumentos, em um contexto político que excluía a 
participação das mulheres e dos estrangeiros, e 
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foram relativistas em relação às concepções de 
verdade. 

(c) Defendiam modelos ideais de ação política, 
baseados no aprimoramento moral dos indivíduos, 
em um contexto no qual Atenas passava a dar o 
direito de participação política a todos os seus 
residentes, mesmo aos metecos (estrangeiros 
domiciliados) e escravos. 

(d) Atuando em meio a uma democracia representativa, 
os sofistas dedicaram-se à compreensão da 
regularidade das leis da natureza e pretendiam que 
as questões práticas fossem tratadas em 
conformidade com tais princípios universais. 

(e) Atuavam como professores na arte de persuadir 
plateias em um contexto político no qual as 
mulheres, os jovens e os estrangeiros haviam 
conquistado plenamente o direito de participação 
política na cidade. 

(f) I. R. 
__________________________________________ 

12. A intervenção, benéfica ou maléfica, dos deuses 

está no âmago da psicologia dos heróis de Homero e 
comanda suas ações. Com efeito, a Ilíada e a 
Odisseia apresentam-se marcadas pela presença 
constante de poderes superiores que interferem no 
desenrolar da luta entre gregos e troianos (tema da 
Ilíada) e nas aventuras de Ulisses ou Odisseu (tema 
da Odisseia). 

Referência: SOUZA, José Cavalcante de. Os pré-
socráticos: fragmentos, doxografia e comentários. 

Coleção Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

 
As referidas obras Ilíada e Odisseia, atribuídas ao 
poeta Homero, possuem como características: 

(a) A apresentação de conteúdo mítico próprio à 
formação cultural grega e de acontecimentos 
históricos ocorridos em período posterior ao 
surgimento da filosofia pré-socrática. São 
classificadas, na literatura, como obras do gênero 
lírico. 

(b) A apresentação de narrativas míticas próprias à 
formação cultural grega e de acontecimentos 
históricos posteriores ao surgimento da filosofia 
pré-socrática. São classificadas, na literatura, 
como obras do gênero dramático. 

(c) A ruptura com o pensamento mítico, sendo 
consideradas obras cujos argumentos se 
sustentam pela razão dos filósofos, constituindo-
se como textos literários do gênero épico. 

(d) O emprego rigoroso da racionalidade, ao 
descrever o desenvolvimento histórico e cultural da 
Grécia. Na condição de obras literárias são 
classificadas como integrantes do gênero lírico. 

(e) A apresentação de conteúdo mítico próprio à 
formação cultural grega em período que antecede 
o surgimento da filosofia. São classificadas, na 
literatura, como obras do gênero épico. 

(f) I. R.  
___________________________________________ 

13.  Em pleno século XXI, mais do que nunca, 

bilhões de homens e mulheres dependem de forma 
exclusiva do trabalho para sobreviver e encontram 
cada vez mais, situações instáveis, precárias, ou 
vivenciam diretamente o flagelo do desemprego. [...] 
Aqueles que se mantêm empregados presenciam a 
corrosão dos seus direitos sociais e a erosão de suas 
conquistas históricas, novas modalidades de trabalho 
informal, intermitente, precarizado, “flexível”, 
depauperando ainda mais os níveis de remuneração 
daqueles que se mantêm trabalhando. 

Referência: ANTUNES, Ricardo. O privilégio da 
servidão: o novo proletariado de serviços na era 

digital. São Paulo: Boitempo, 2018 

A citação acima ilustra o processo de 
precarização do trabalho na fase atual do 
capitalismo. A respeito deste processo, é correto 
afirmar: 

(a) Teve início a partir da década de 1970, com a 
reestruturação produtiva global e com o advento 
das políticas neoliberais, que buscam flexibilizar as 
relações de trabalho em todo o mundo. 

(b) É um fenômeno que afeta países 
subdesenvolvidos e dependentes como Brasil e 
Índia, não sendo verificado em economias 
avançadas como Inglaterra ou Estados Unidos. 

(c) O paradigma da organização do trabalho flexível 
foi impulsionado por pequenas e médias 
empresas. As grandes corporações transnacionais 
se posicionaram contrariamente à precarização do 
trabalho, pois possuem condições de oferecer 
salários e condições de trabalho melhores para 
seus empregados. 

(d) A inserção de novas tecnologias de informação e 
comunicação nos processos produtivos nas 
últimas décadas não modificaram 
significativamente as condições de trabalho 
existentes. 

(e) A reforma da legislação trabalhista aprovada no 
Brasil em 2017 teve como objetivo principal 
assegurar que o mercado de trabalho brasileiro 
não fosse afetado pela flexibilização e pela 
precarização laboral. 

(f) I.R. 
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14.  Pela primeira vez em sua história, o Reino Unido 

trocou de monarca e de primeiro-ministro na mesma 
semana. Uma prova de fogo inédita para Liz Truss, a 
nova chefe de Governo que liderou o país apenas 48 
horas sob o reinado de Elizabeth II. Na terça-feira 
(6/9), a rainha encarregou Truss, que sucede o 
conservador Boris Johnson no cargo de premier, de 
formar um governo. O momento foi imortalizado por 
uma foto, a última imagem oficial da soberana, que 
morreu na quinta-feira, 8 de setembro. 

Referência: 
https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2022/09/5035

672-liz-truss-enfrenta-prova-de-fogo-apos-a-morte-da-
rainha-elizabeth-ii.html. Acesso em: 09/09/2022. 

 

 

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/truss-
assume-como-primeira-ministra-do-reino-unido-apos-

reuniao-com-elizabeth-ii/. Acesso em: 09/09/2022. 

A respeito da organização do Estado e do governo 
no Reino Unido, é correto afirmar que: 
 
(a) O sistema de governo oficial do Reino Unido 

atualmente é o Presidencialismo, sendo que o 
monarca, na prática, não participa das decisões 
políticas importantes. 

(b) Além dos países que fazem parte do Reino Unido 
(Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de 
Gales), o monarca britânico Charles III é o chefe 
de Estado de outros 14 países, entre eles Canadá, 
Nova Zelândia e Austrália, ex-colônias britânicas. 

(c) Após a devolução do território de Hong Kong para 
a China em 1997, o monarca britânico deixou de 
exercer qualquer tipo de função política em 
territórios localizados fora do Reino Unido. 

(d) O Reino Unido e os demais países que 
reconhecem o Rei Charles III como chefe de 
Estado não possuem eleições diretas, uma vez 
que a forma de governo vigente é a monarquia 
absolutista. 

(e) A rainha Elizabeth II ocupou o trono durante 
poucas semanas, após a renúncia do primeiro-
ministro Boris Johnson e até a escolha de Liz Truss 
para o cargo. 

(f) I.R. 

15.  

Abre a janela! 
Abre a janela da favela 
Você vai ver a beleza que tem por dentro dela 
Abre a janela moço! 
Abre a janela da favela 
Você vai ver a beleza que tem por dentro dela 

Não quero dizer que lá não existe tristeza (tristeza) 
Não quero dizer que lá não existe pobreza (pobreza) 
Porque favela sem miséria não é favela                
Porque favela sem miséria não é favela 
Abre! Abre a janela da favela 
Você vai ver a beleza que tem por dentro dela 
Abre a janela moço! 
Abre a janela da favela               
Você vai ver a beleza que tem por dentro dela 

Referência: Ponto de Equilíbrio. Janela da Favela. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/ponto-de-

equilibrio/987626/. Acesso em 10/10/2022. 
 

A música supracitada chama a atenção para a 
necessidade de se olhar a favela para além da 
superficialidade da imagem que “se apresenta”, pois 
lá há relações sociais de afeto, amor, amizade, 
cultura, empatia, entre outras, que são manifestação 
do seu povo. 
 
Desta forma, ao se falar de favela, é correto afirmar 
que: 
 

(a) Apesar de toda a beleza que pode manifestar, 
não consegue produzir uma cultura própria, que 
seja expressão de sua espacialidade. 

(b) Se pode considerar um espaço composto por 
pessoas que não trabalham e que, por isso, lá 
vivem.  

(c) É um lugar de desencontros espaciais devido à 
distância de uma casa para outra.  

(d) É um problema das cidades de Porto Alegre, do 
Rio de Janeiro e de São Paulo.  

(e) Se pode considerar um lugar marginalizado 
espacial e socialmente.  

(f) I.R. 
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16. No sistema tradicional de classificação biológica, 

os seres vivos são agrupados, de acordo com certas 
características, em gênero, espécies e subespécies. 
Assim, espécies que apresentam um conjunto 
importante de características em comum formam um 
gênero. Essa classificação tem sido muito discutida e 
sofre constantes alterações. Na Pré-História, no 
gênero Homo, por exemplo, teria havido diversas 
espécies.  
 
 
A partir dos seus estudos acerca do 
desenvolvimento do gênero Homo, pode-se dizer 
que:  
 

(a) Os descendentes do gênero Homo erectus 
foram os primeiros a povoarem outros 
continentes. Tal teoria é sustentada pelos 
diversos fósseis encontrados dessa espécie 
em diferentes regiões da Europa e Ásia.  

(b) Iniciou sua dispersão, a princípio para o sul e 
para o oeste do continente africano, e, 
posteriormente, para o norte até atingir a Ásia.  

(c) Existiu somente na Europa e no Oriente 
Médio, entre 135 e 30 mil anos atrás. 

(d) Muitos vestígios dessa espécie foram 
encontrados na África, mais exatamente no 
centro-norte do continente, na região de 
Chade.  

(e) Na região que atravessa a Etiópia, o Quênia 
e a Tanzania, também na África, foram 
encontrados fósseis do gênero Homo, que 
atestam sua antiguidade.  

(f) IR. 

_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Observe o meme a seguir: 

 
Fonte: Autoria própria.  

 
Sobre as diferenças entre as cidades-Estado 

gregas, Esparta e Atenas, analise as afirmações a 

seguir: 

I) A cidade-Estado de Esparta estava localizada 

na península do Peloponeso, enquanto Atenas 

ficava na península Ática.  

II) Ao contrário do que acontecia em Esparta, as 

mulheres atenienses tinham maior participação 

política e social.  

III) Atenas e Esparta valorizavam a educação 

das crianças e dos jovens. Porém, elas tinham 

objetivos diferentes. Atenas queria formar 

cidadãos participativos, enquanto Esparta 

queria cidadãos-guerreiros obedientes. 

IV) Na economia, os espartanos tinham o 

comércio marítimo como principal atividade e 

os atenienses se dedicavam à agricultura. 

Está(ão) correta(s): 
 

 
(a) I, II, III e IV. 
(b) I, III e IV, apenas. 
(c) II e IV, apenas. 
(d) III, apenas. 
(e) I e III, apenas. 
(f) I.R. 
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18. A mineração ilegal expandiu 495% em reservas indígenas e 301% em unidades de conservação entre 2010 e 

2020 no Brasil. 
A partir de imagens de satélite e inteligência artificial, a plataforma colaborativa Mapbiomas também revela 

que a área dedicada à mineração no Brasil – legal e ilegal – se multiplicou quase por seis entre 1985 e 2020 e que 
72,5% estão na Amazônia. 

 
Referência: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/08/4946697-mineracao-ilegal-cresce-quase-500--em-

terras-indigenas-em-uma-decada-no-brasil.html. Acesso em: 08/10/2022. 

 
 

 
Fonte: https://amazonia.org.br/desmatamento-e-pedidos-de-mineracao-disparam-em-terras-indigenas-com-isolados-no-mato-

grosso/. Acesso em: 31/10/2022. 

 
A utilização de minerais pelo ser humano remete a sua própria existência. Sendo o seu uso o mais variado 

possível, indo desde a utilização para adoração ou como produto agregado de valor econômico. Contudo, anterior 
ao uso, cabe dizer que a história de sua extração também é antiga e diversa. Na contemporaneidade brasileira, a 
extração ocorre de diversas maneiras, com ações de pequenos, médios e grandes mineradores, divididos em 
atividades legais e ilegais. 
 
Sobre os resultados da mineração em terras indígenas, é correto afirmar que 
 

(a) a Geografia não se preocupa com este tema, pois a temática indígena é de preocupação da antropologia.  
(b) a atividade mineradora em terras indígenas é permitida por lei desde que contrate 50% da população local.  
(c) as pequenas mineradoras não impactam o meio ambiente.  
(d) esta atividade contamina os rios e os peixes por meio dos produtos químicos utilizados na mineração. 
(e) a Constituição obriga a remoção dos indígenas para a exploração do recurso mineral. Uma vez que o 

desenvolvimento econômico é de interesse de toda a nação. 
(f) I.R. 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

19. No ano de 2020 o deslocamento de uma nuvem 

de gafanhotos migratórios da espécie 
Schistocercacancellata, que ocorre naturalmente na 
Argentina, fez com que um dos enxames, de 
aproximadamente 40 milhões de insetos por metro 
quadrado, se aproximasse da fronteira do Rio Grande 
do Sul, Brasil, causando preocupação à população e 
às autoridades brasileiras. Essa quantidade de 
insetos poderia devastar, em um dia, pastagem 
equivalente ao que 2000 bovinos consumiriam. Um 
grupo de pesquisadores da UFPEL descobriu que os 
efeitos da direção e da velocidade do vento, bem 
como da temperatura, são cruciais nos 
deslocamentos dessa espécie. Para descrever a 
intensidade do vento versus distância, foi encontrada 

a função: 𝐷(|𝑢|)  =  3 |𝑢| +  5,4, onde D é a 
distância, dada em Km e u é a velocidade, dada em 
Km/h. Já para a temperatura versus distância, foi 
encontrada uma função exponencial da forma 

𝐷(𝑇) = 7,76 × 10 𝑒 ,  , onde D é a distância, 

dada em Km, e T é a temperatura, dada em graus 
Celsius (°C). Quais são as condições de velocidade 
e de temperatura, respectivamente, para que os 
insetos adentrassem no Rio Grande do Sul, visto 
que eles estavam a 200km do ponto mais próximo 
da fronteira e a direção do vento estava favorável 
a essa aproximação? 
 

(a) 6,2  e ln(25,73)/0,2 
(b) 26,3 e ln(257,73)/0,2  
(c) 83,7 e ln(145,32)/0,2 
(d) 64,9 e ln(25,73)/0,2 
(e) 64,9 e ln(257,73)/0,2  
(f) I. R. 

___________________________________________ 

20. O Mercado Público Municipal de Pelotas, foi 

construído a partir de 1846, quando Dom Pedro II, 
em passagem pelo Estado, veio à cidade. Essa visita 
do monarca foi determinante para irradiar no povo 
pelotense o desejo de tornar a cidade desenvolvida 
e próspera. 

Em 2001 foi avaliado e contemplado com o 
programa Federal denominado, “Monumenta”. Esse 
projeto prometia a transformação do ambiente e 
consequente revitalização que foi finalizada em 
2012. 

Junto à beleza plástica da obra arquitetônica do 
empreendimento, é dada a devida importância para 

a cultura grega, onde momentos mágicos se 
manifestam ao contemplar a estátua do deus 
Mercúrio, localizada na entrada sul do prédio. 

Referência: 
https://wp.ufpel.edu.br/artenosul/2021/06/16/mercado-

municipal-esta-no-coracao-de-pelotas/.    Acesso em 
02/10/2022. 

Atualmente na parte externa do prédio encontram-se 
vários restaurantes/ bares que reúnem pelotenses e 
turistas nos finais de tarde, principalmente durante a 
primavera e verão. 

 

Fonte: UFPel – Foto: Ronaldo Luis. 

Em um final de tarde, os comerciantes da área 
externa do mercado, resolveram fazer um registro 
das bebidas consumidas pelos 156 clientes que 
passaram pelo local, conforme tabela abaixo: 

Refrigerante 87 

Cerveja 63 

Suco 52 

Cerveja e suco 26 

Cerveja e refrigerante 37 

Suco e refrigerante 23 

Os três 7 

 

De acordo com as informações acima, pode-se 
afirmar que 

 

(a) 65 clientes consumiram, pelo menos, duas das 
três bebidas. 

(b) 34 clientes não consumiram nem suco nem 
cerveja. 

(c) 81 clientes consumiram menos de duas das 
três bebidas. 

(d) 43 clientes não consumiram nem cerveja nem 
refrigerante. 

(e) 156 clientes consumiram, pelo menos, uma das 
três bebidas. 

(f)  I.R. 
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21. As universidades têm comprometimento não 

apenas com a formação profissional dos seus 
estudantes, mas com a formação cidadã e com o 
desenvolvimento social. Desta forma, além das 
atividades de ensino atua em projetos, e ações, de 
pesquisa e extensão junto à comunidade. 
 
Théo é estudante do primeiro ano do ensino médio e, 
por influência do seu avô Juca, sempre se interessou 
pelas abelhas. Em um trabalho da escola, 
pesquisando sobre a importância das abelhas além 
do conhecido alerta atribuído ao físico alemão Albert 
Einstein que ressalta que sem abelhas não haverá 
raça humana, encontrou o projeto de extensão da 
UFPel “AMIGO(A) DAS ABELHAS”, que tendo por 
objetivo “conscientizar a população rural e urbana 
sobre a importância do papel das abelhas como 
polinizadoras e o impacto que isto tem na produção 
de alimentos e na economia mundial”  

Referência: 
https://institucional.ufpel.edu.br/projetos/id/u1108. Acesso 

em: 04/10/2022. 

 
Depois da pesquisa, preocupado com a extinção das 
abelhas, Théo procurou seu avô e juntos decidiram 
analisar o comportamento de um grupo de 500 
abelhas, que Juca tem em seu sítio na Cascata. 
Notaram então que a população de abelhas segue o 
seguinte padrão matemático:  
P(d) = -10d²+180d +500, em que “P” refere-se a 
população de abelhas no dia “d”.  
 
De acordo com as informações acima, podemos 
concluir que a população de abelhas: 
 
 

(a) Atinge seu máximo no 1310º dia de 
observação. 

(b) Atinge seu máximo no 9º dia de observação. 
(c) Volta à população inicial após 500 dias de 

observação. 
(d) Volta à população inicial no 15° dia de 

observação. 
(e) Volta à população inicial no 9° dia de 

observação. 

(f)  I.R. 

 

22. A Matemática está cada vez mais presente no 

cotidiano das pessoas, seja em uma simples receita 
de bolo, em uma ida ao mercado, e até mesmo, nos 
mais complexos sistemas de internet e inteligência 
artificial.  
Na economia, a maioria das operações com dinheiro 
se utiliza de juros compostos: empréstimos, 
investimentos, operações com cartões de crédito, por 
exemplo. 
 
Juros compostos são os conhecidos “juros sobre 
juros”, ou seja, os juros do mês são incorporados ao 
capital, o que torna o valor final de empréstimos e 
financiamentos tão elevados. Porém, quando se trata 
de investimentos, oferecem vantagens. 
 
 
Jacira, que geralmente deixa seu décimo terceiro no 
banco, para alguma possível emergência, recebe uma 
proposta do filho: emprestar R$5.000,00 por 36 
meses a uma taxa de 15% ao ano. Se aceitar a oferta, 
ao final dos 36 meses, receberá de juros a quantia de, 
aproximadamente, 
 
 

(a) R$ 7.604,37 
(b) R$ 2.250,00 
(c) R$ 7.250,00 
(d) R$ 8.750,00 
(e) R$ 2.604,37 
(f) I.R. 
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23. 

 
Fonte:https://corridas.danielbrahm.com.br/event/2a-corrida-cega/?instance_id=319. Acesso em 01/10/2022. 

 
A Associação Escola Louis Braille é uma sociedade civil e sem fins lucrativos fundada em 10 de junho de 1952 por 
Lory Huber e que presta atendimento exclusivo e gratuito a deficientes visuais – cegos e visão subnormal – crianças, 
adultos e idosos, em sua grande maioria oriundos de famílias de baixa renda, ou até mesmo totalmente carentes, 
de Pelotas e outros 27 municípios da Zona Sul do Rio Grande do Sul. A Instituição é referência no complexo mundo 
da deficiência visual, na Metade Sul. 

Referência: https://diariodamanhapelotas.com.br/site/braille-70-anos-escola-em-semana-de-comemoracoes/. Acesso em 
01/10/2022. 

 
No dia 3 de setembro de 2022 a Escola promoveu a 2ª corrida cega em Pelotas. 
Um estudante com DV, inscrito para participar da corrida, organiza um plano de treinos. Em determinado dia do mês 
de agosto, dá início a esse plano, correndo 100m, aumentando 100m a cada dia (em relação ao dia anterior) até 
atingir a distância proposta pela corrida.  
 
Para ter mais segurança de completar o percurso, esse estudante decide que, após atingir a distância pretendida, 
a repetirá mais duas vezes, sendo que a terceira vez que completar o percurso deve coincidir com a véspera da 
corrida. Sabendo que os treinos ocorreram TODOS os dias, a partir do início, até a véspera da corrida e que 
o estudante, no dia da corrida, conseguiu completar o percurso, pode-se afirmar que, do dia 27 de agosto 
até o dia da corrida (inclusive), ele percorreu um total de: 
 

(a) 6 km 
(b) 5 km 
(c) 4 km 
(d) 8 km 
(e) 7 km 
(f)  I.R. 
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LINGUAGENS

Leia o texto a seguir para responder às questões 24 e 25. 
 

Biblioteca Pública Pelotense: Patrimônio cultural da região 
Instituição é mantida pelas contribuições dos associados e conta com um museu histórico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prédio é um destaque arquitetônico do Centro Histórico da cidade de Pelotas 
Fonte: https://wp.ufpel.edu.br/artenosul/2021/09/10/biblioteca-publica-pelotense-patrimonio-cultural-da-regiao/. Acesso em: 

15/02/2022. 
 

A Bibliotheca Pública Pelotense é considerada um centro de referência cultural da região sul do Rio Grande 1 

do Sul, sendo uma instituição sem fins lucrativos e sem qualquer vínculo com o poder público, mantida através das 2 

contribuições dos seus associados e pela sociedade civil organizada. Além do acervo de livros, conta com um museu 3 

histórico e realiza eventos culturais periodicamente. 4 

No dia 14 de novembro de 1875, ela foi fundada através de uma assembleia que reuniu 45 pessoas da 5 

sociedade civil de Pelotas, instalou-se inicialmente na parte térrea de um sobrado na esquina das ruas General 6 

Victorino e General Neto. O modesto acervo, doado pela comunidade, registrava 960 volumes. [...] O primeiro piso 7 

do atual prédio histórico de estilo eclético foi concluído em 1888.     [...] 8 

A Bibliotheca Pública de Pelotas, fundada para atuar como centro multicultural de caráter regional,possui 9 

um grande número de peças e documentos relacionados à memória histórica da Região Sul, tendo o Museu Histórico 10 

e Bibliográfico como parte integrante da casa. Além do museu, o espaço também abriga um acervo destinado ao 11 

público infantil, Érico Veríssimo, que desenvolve atividades de incentivo à leitura, como “A hora do faz de conta”, 12 

suspenso atualmente pelo período da pandemia. 13 

A Bibliotheca segue à disposição da comunidade, com acesso público, universal e gratuito a todo seu 14 

acervo, que conta com mais de duzentos mil títulos. A consulta ao acervo no local é livre e a possibilidade de retirada 15 

dos livros por empréstimo é restrita aos associados. Os interessados em associar-se devem preencher uma ficha 16 

cadastral e pagar a primeira mensalidade. É possível optar por duas categorias: “Estudante”, devendo ter vínculo 17 

com alguma instituição de ensino e que dá direito a retirar até dois livros para empréstimo domiciliar pelo período 18 

de 15 dias; ou “Efetivo”, dando direito a retirar até quatro livros para empréstimo domiciliar com prazo de trinta dias. 19 

[...] Referência: adaptado de https://wp.ufpel.edu.br/artenosul/2021/09/10/biblioteca-publica-pelotense-patrimonio-cultural-da-20 

regiao/. Acesso em: 28/02/2022. 21 
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24. Observe o trecho: “Além do acervo de livros, 

conta com um museu histórico e realiza eventos 

culturais periodicamente” (primeiro parágrafo, linhas 3 

e 4). As palavras sublinhadas podem ser 

substituídas respectivamente, sem alteração de 

sentido, por 

 

(a) da quantidade e regularmente. 

(b) da cópia e frequentemente.  

(c) dos recursos e anualmente. 

(d) do desprovimento e semanalmente. 

(e) da fortuna e periodicamente. 

(f) I.R. 

 

 

25. As funções da linguagem são recursos 

comunicacionais que atuam de acordo com o objetivo 

do emissor, dando ênfase à mensagem que está 

sendo transmitida, em volta do contexto da 

comunicação que está acontecendo. Identifique a(s) 

função(ões) da linguagem predominante(s) no 

texto, “Biblioteca Pública Pelotense: Patrimônio 

cultural da região”, considerando a 

intencionalidade do ato comunicativo: 

 

(a) metalinguística. 

(b) apelativa ou conativa. 

(c) fática ou de contato. 

(d) referencial ou denotativa. 

(e) poética. 

(f) I.R. 

___________________________________________________________________________________________ 
Leia os textos a seguir para responder às questões 26 e 27. 
 
Texto I 

Pneumotórax 
Manuel Bandeira 

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 
Tosse, tosse, tosse. 
 
Mandou chamar o médico: 
— Diga trinta e três. 
— Trinta e três… trinta e três… trinta e três… 
— Respire. 
 
— O senhor tem uma escavação no pulmão 
esquerdo e o pulmão direito infiltrado. 
— Então, doutor, não é possível tentar o 
pneumotórax? 
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango 
argentino. 

Referência: BANDEIRA, Manuel. Libertinagem,1930. 
 

 
Texto II 
 

Porquinho-da-Índia 
Manuel Bandeira 

 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo 
do fogão! 
Levava ele prá sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas 
ternurinhas . . . 
— O meu porquinho-da-índia foi minha 
primeira namorada. 
 

Referência: BANDEIRA, Manuel. Libertinagem,1930. 
___________________________________________________________ 

26. A Semana de Arte Moderna foi um marco na história da arte brasileira e o poeta Manuel Bandeira é 

considerado um dos expoentes deste evento. Com relação à Semana de Arte Moderna, assinala a alternativa 
que traz corretamente a fase do Modernismo (no Brasil) a que ela pertence e quais outros (além de Manuel 
Bandeira) constam no cânone nacional como principais escritores desse mesmo período. 
 

(a) Segunda fase, Érico Veríssimo, Jorge Amado.   
(b) Segunda fase, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade.  
(c) Primeira fase, Mário de Andrade, Raquel de Queiroz.   
(d) Primeira fase, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. 
(e) Primeira fase, Jorge Amado, Tarsila do Amaral. 
(f) I.R. 
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27. Observando os dois poemas (Texto I e Texto 
II) de Manuel Bandeira é correto afirmar que o 
poeta pernambucano escrevia sobre: 
 

(a) temas universais, predominantemente em ver-
sos classificados como redondilha menor.  

(b) principalmente sobre momentos autobiográfi-
cos, por meio de versos decassílabos.  

(c) temas universais e cenas do cotidiano, frequen-
temente utilizando versos livres, assimétricos. 

(d) cenas do cotidiano e, também, por produzir 
poesias chamadas ready-made.  

(e) eventos da vida cotidiana, seguindo os padrões 
clássicos encontrados nas poéticas 
tradicionais. 

(f) I.R. 

 
__________________________________________ 

28. A expressão nos torna humanos e podemos nos 

expressar de várias formas. No tempo pré-histórico, 
os seres humanos já se expressavam dançando, 
cantando, modelando e desenhando cenas do seu 
cotidiano. As pinturas realizadas sobre as rochas e 
cavernas chamam-se pinturas rupestres, e eram 
feitas com as mãos ou com objetos criados para sua 
execução. Na atualidade, o grafite é uma forma de 
expressão contemporânea bastante popular e se 
assemelha à pintura rupestre, pois utiliza como 
suporte paredes e muros. As tintas usadas, em 
maioria, são em sprays e requerem precisão e técnica 
para seu desenvolvimento. Desta forma, ambos (arte 
rupestre e grafite), nos demonstram que os seres 
humanos se expressam desde os tempos remotos e 
podemos dizer que tanto uma quanto outra registram 
situações e momentos relevantes para seu tempo. 
 
As tintas (pigmentos) utilizados pelos seres 
humanos na pré-história na pintura rupestre eram 
feitas com 
 

(a) cascas de árvores desidratadas misturadas a 
compostos inorgânicos a base de petróleo. 

(b) carvão, giz branco e sangue animal, apenas. 
(c) somente argila de diferentes tonalidades de 

cores misturadas com óleo mineral ou água.  
(d) carvão, terra colorida, sangue de suas caças, 

resina de diversos tipos de plantas e etc. 
(e) restos de plantas, solvente, óleo, água e car-

bono ativado. 
(f) I.R. 

29. 

 
 

Fonte: https://www.baobabe.com.br/blog/vida-e-arte-de-
judith-bacci/. Acesso em: 20/10/2022.  

 
Judith Bacci (1918-1991) foi uma escultora 
autodidata pelotense que venceu muitos obstáculos 
por ser mulher e negra em meio a uma elite branca 
conservadora do século XX. Trabalhou como 
funcionária da Escola de Belas Artes (posteriormente, 
Instituto de Letras e Artes e Centro de Artes) até ter 
seu talento reconhecido pelos profissionais da 
instituição. Sua produção artística, que recebeu 
influências de estilos como o academicismo, o 
realismo e o expressionismo, tem como destaque 
retratos de personalidades importantes, bustos e 
obras de cunho religioso. A artista utilizava 
basicamente argila e gesso, dentre suas obras mais 
importantes cita-se o busto do ex-presidente 
Tancredo Neves e a imagem do orixá Iemanjá (que 
está em uma gruta no Balneário dos Prazeres, em 
Pelotas RS) que reúne arte, realismo e religiosidade. 
 
Sobre a escultura, que é uma das mais antigas 
formas de arte, é correto afirmar que se trata de 
uma representação basicamente 
 

(a) não-dimensional. 
(b) quadridimensional. 
(c) unidimensional. 
(d) bidimensional. 
(e) tridimensional. 
(f) I.R. 
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LINGUAGENS – ESPANHOL 

Leia o texto a seguir para responder às questões 30 e 31. 
 

Ruta de las Charqueadas rescata el periodo de esclavitud en Brasil 

PELOTAS, Brasil — La Ruta de las Charqueadas, en la ciudad de Pelotas, en el Sur de Brasil, muestra a los turistas 
sus construcciones antiguas e historias polémicas. La principal base económica de la ciudad es la producción de 
arroz y ganado, pero a fines del siglo XVIII, el lugar se destacó por la elaboración del charqui, una carne salada y 
secada al sol para mantenerla apta para el consumo durante más tiempo. Era enviada a casi todo Brasil a cambio 
de un producto muy preciado, el azúcar. 

 
Charqueada São João, construida en 1810. (Luciano Nagel/ Zenger News). 

Las charqueadas eran grandes fincas comerciales ubicadas a orillas del Arroyo Pelotas, compuestas por mansiones 
de estilo colonial. La producción del alimento requería un trabajo arduo y repetitivo, realizado por esclavos africanos 
de Angola y Mozambique, enviados por los portugueses para servir a la clase noble. Los africanos solían trabajar 
de forma ininterrumpida durante 16 horas al día, y la expectativa de vida era de 30 años. 

“Desde la producción de caucho, azúcar, café, minería, es decir, toda la economía de Brasil en aquella época 
dependía de la mano de obra de los esclavos. El charqui, en aquellos tiempos, era considerado el petróleo, o sea, 
era el combustible que movía la economía de Brasil”, dijo Marcelo Mazza, de 56 años, propietario de la Charqueada 
São João, construida en 1810.  […] 

Referência: Adaptado de  https://tntribune.com/ruta-de-las-charqueadas-rescata-el-periodo-de-esclavitud-en-
brasil/. Acesso em: 07/10/2022. 

 30. A partir do texto, analise as afirmações e 

preencha (V) para verdadeiro e (F) falso. 
 

 (    ) A rota das charqueadas resgata a comercialização 
do açúcar entre os escravos. 

 (    ) A principal base econômica da cidade é a produção 
do arroz e a criação de gado. 

 (   ) As charqueadas ficavam localizadas às margens 
do Arroio Pelotas. 

 (  ) O petróleo é que impulsionava a produção de 
charque no Brasil. 

 

A sequência correta de preenchimento das 
lacunas é: 
 

(a) F-V-V-F 

(b) V-V-V-F 

(c) V-F-V-F 

(d) V-F-F-F 

(e) F-V-V-V 

(f) I.R. 
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31. A partir do texto lido, considere as afirmações: 

 
I. Os escravos eram responsáveis pela economia do 

Brasil. 
II. A rota das charqueadas mostra as mansões de 

estilo colonial daquela época. 
III. Os escravos eram enviados por portugueses para 

trabalhar para a classe média. 
IV. Os escravos eram a mão de obra para a produção 

de borracha, de açúcar e de café naquela época. 

V. O charque era o único produto comercializado nas 
charqueadas. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
(a) III e V, apenas. 
(b) II e IV, apenas. 
(c) II, IV e V, apenas.  
(d) I, II, III, e IV, apenas. 
(e) I, II, III, IV e V. 
(f) I.R. 

 
___________________________________________________________________________________________
_ 

32. 

 
Fonte: https://www.enfermerianavarra.com/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=6a4d3a88-d92d-4821-a3cf-

25f33ba538c9&Cod=5ecc33f8-d092-4ea0-8cc2-1eb1ce3cfe38&Idioma=. Acesso em: 07/10/2022. 

 
 
Com base no texto e na imagem apresentada, é possível afirmar que 
 

(a) a vacinação é a única maneira de extinguir esse vírus.  
(b) as pessoas devem se vacinar para proteger as crianças. 
(c) todos devem se vacinar por ser um ato individualista. 
(d) nesta campanha os médicos promovem a vacinação para a população. 
(e) a vacina contra o coronavírus protege a todos. 
(f) I.R. 

 
 



 

UFPel – PAVE XIX-Etapa 1  (Aplicação:03/12//2022) 20 / 22 

LINGUAGENS – FRANCÊS 

Leia o texto a seguir para responder às questões 30, 31 e 32. 
 

Ma famille 

Je m’appelle Marie. Ma famille se compose de quatre personnes. Mon mari et moi avons deux enfants, une 

fille de sept ans et un garçon de trois ans. Nous avons également des animaux :un chat, un chien, deux lapins et 

des poissons rouges. Nous vivons dans une jolie maison avec un grand jardin. Notre quartier est calme et paisible. 

Je suis secrétaire et je m’occupe de mes deux enfants quand ils rentrent de l’école. Mon mari est professeur d’anglais 

dans une école qui se trouve à 20 kilomètres de la maison. Le dimanche, nous aimons nous promener en famille 

dans la forêt proche de notre maison et faire des jeux. Nous jouons dans le jardin quand il fait beau ou dans la 

maison quand il pleut. 

Les grands-parents de nos enfants aiment passer du temps avec nous lors des vacances. Les parents de mon 

mari habitent très loin de chez nous, mais mes parents ont une maison à quelques kilomètres de la nôtre. Les enfants 

aiment faire du vélo avec leur grand-père après l’école. Ma fille fait parfois des gâteaux avec sa grand-mère le samedi 

après-midi. Nous les mangeons ensemble le samedi soir. 

Ma sœur habite également dans la même ville que nous. Elle a trois enfants, deux garçons et une fille. Ils 

aiment venir passer le week-end à la maison, ainsi mes enfants jouent avec leurs cousins dans le jardin. 

Referência: https://lingua.com/fr/francais/lecture/ma-famille/. Acesso em 17/10/2022.  
___________________________________________________________________________________________ 
 

30. “Ma famille” é um texto construído com narrador 

e personagens. Marie, a narradora, é também um 
personagem e é ela que apresenta os fatos narrados 
dos quais participa, partindo do seu ponto de vista. A 
este tipo de narrador, chamamos: 
 
(a) Narrador em primeira pessoa. 
(b) Narrador em terceira pessoa. 
(c) Narrador onisciente. 
(d) Narrador secundário. 
(e) Narrador observador. 
(f) I.R. 
__________________________________________ 

31. A partir das informações trazidas no texto, 

assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para 
as afirmativas falsas. 
 
(    ) Marie trabalha como professora de inglês. 
(    ) A irmã de Marie mora na sua mesma cidade. 
(    ) O marido de Marie é secretário. 
(    ) Os pais de Marie moram perto de sua casa. 
(    ) Marie não possui animais de estimação. 
 
A sequência correta é:  
 
(a) F – V – V – F – V  
(b) F – V – F – V – F  
(c) F – F – V – V – V  
(d) V – F – F – V – V 
(e) V – V – F – F – F  
(f) I.R. 

 

32. Leia as afirmações sobre o texto: 

 
I. A família de Marie é composta por 4 pessoas. 
II. Aos domingos, a família de Marie gosta de 

passear na floresta, próxima à sua casa. 
III. A irmã de Marie tem três filhos: dois meninos e 

uma menina. 
IV. A família de Marie possui um gato, um cão, dois 

coelhos e alguns peixes vermelhos. 
 
Dadas as informações trazidas no texto, estão 
corretas: 
 
(a) I, III e IV, apenas. 
(b) I, II e III, apenas. 
(c) I e III, apenas. 
(d) II e IV, apenas. 
(e) I, II, III e IV. 
(f) I.R . 
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LINGUAGENS – INGLÊS 

Leia o texto a seguir para responder às questões 30, 31 e 32.  
 
 Reckless urbanization meets climate change in Brazil’s deadly mudslides 
 

 
Fonte: AP Photo/Silvia Izquierdo. Disponível em: https://finance.yahoo.com/news/brazil-deadly-mudslides-reflect-neglect-

172632587.html. Acesso em: 20/02/2022. 
  

RIO DE JANEIRO - The landslides that devastated Petropolis this week demolished houses and ripped families 1 

apart, scarred hillsides and hearts, left at least 120 dead and nearly as ___________ missing. 2 

And it ____________ all largely predictable - and to some degree, preventable. 3 

Rapid urbanization, poor planning, lack of financing for subsidized housing — all of these things have afflicted this 4 

mountain city in Brazil’s Rio de Janeiro state. Little has been done in response to repeated warnings about the risks 5 

of mountainside construction, researchers as well as current and former public servants told The Associated Press. 6 

And with evidence indicating that climate change is causing more intense rainfall, peril has only increased – not just 7 

for Petropolis, but elsewhere as well. 8 

More than 1,500 people have died in similar landslides in recent decades in that portion of the Serra do Mar range. 9 

There have been more than 400 deaths from heavy storms in Petropolis alone since 1981. 10 

Antônio Guerra, a geography professor in the Federal University of Rio de Janeiro, has studied weather-related 11 

catastrophes in Petropolis for almost 30 years. He has visited dozens of sites where houses and lives __________ 12 

swallowed by torrents of mud, and investigated the root causes. 13 

“Rain is the great villain, but the main cause is poor land use. There’s a total lack of planning,” Guerra said in a phone 14 

interview.  […] 15 

Petropolis’s haphazard sprawl is recent. Nestled in the mountains _________ 40 miles from Rio de Janeiro and 16 

named for a former Brazilian emperor, Petropolis __________ among the nation’s first planned cities.  […] 17 

 18 
Referência: https://www.adn.com/nation-world/2022/02/18/reckless-urbanization-meets-climate-change-in-brazils-deadly-19 

mudslides/. Acesso em: 15/02/2022.  20 
 21 
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30. De acordo com o professor de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Guerra, o 

desastre que ocorreu no município de Petrópolis tem como principal causa: 
 
 

(a) o mau uso da terra. 
(b) a chuva. 
(c) a mudança climática. 
(d) os deslizamentos de terra. 
(e) as torrentes de lama. 
(f) I.R. 

 
 

31. Os verbos que preenchem corretamente as lacunas (linhas 3, 12 e 17) são, respectivamente,  

 
 

(a) were – were – was. 
(b) was – were – was. 
(c) was – were – were. 
(d) was – was – were. 
(e) were – was – was. 
(f) I.R. 

 

32. Completam corretamente os espaços em branco (linhas 2 e 16), respectivamente, os termos 

 
 

(a) any – many. 
(b) some – many. 
(c) many – any. 
(d) some – any. 
(e) many – some. 
(f) I.R. 


