
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PAVE XVIII – 2021/2023 – Etapa 2 
Aplicação em 04 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. Desenvolvido pela Frequency Therapeutics, o 

FX-322 é um medicamento capaz de regenerar as 
células do ouvido interno, podendo, assim, reverter a 
surdez. Essas células são responsáveis por 
transformar as ondas sonoras em sinais elétricos 
enviados ao cérebro e quando elas morrem, devido à 
exposição a sons altos e constantes, como o uso 
excessivo de fones de ouvido, vamos perdendo a 
audição. 
 

Referência:  adaptado de 
https://super.abril.com.br/saude/medicamento-pode-

reverter-a-surdez/. 
Acesso em: 03/10/2022. 

 

Sobre a estrutura do aparelho auditivo e sobre as 
ondas sonoras, é correto afirmar que: 
 

(a) É no ouvido interno que está localizada a cóclea, 
onde as células auditivas transformam as ondas 
mecânicas em estímulos elétricos enviados ao 
cérebro através do nervo auditivo. Sons altos são 
de alta frequência e agudos. 

(b) É no tímpano que estão localizadas as células do 
ouvido interno, responsáveis por carregar as 
ondas sonoras que vêm da cóclea. O som alto é 
de alta frequência e grave. 

(c) O martelo e a bigorna são as estruturas que 
transformam as ondas em sinais elétricos para o 
ouvido interno. O som de alta frequência possui 
um comprimento de onda maior. 

(d) É o pavilhão auditivo que, através de um líquido, 
transporta as ondas sonoras para as células 
auditivas, que são responsáveis pela audição e 
pelo equilíbrio. Sons de frequência alta têm 
menor amplitude de onda.  

(e) O líquido vestibular carrega as ondas sonoras até 
o martelo, o estribo e a bigorna, e é nessas 
estruturas que se encontram as células auditivas 
referidas no texto. As ondas sonoras se 
propagam no vácuo, como é o interior do ouvido. 

(f) I.R. 

__________________________________________ 
 

02. O Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) 

tem trabalhado com baixíssimos estoques de sangue, 
o que coloca em risco a vida de qualquer pessoa que 
necessite de uma transfusão. Tem sido comum que a 
equipe tenha disponível apenas 10% do necessário. O 
apelo, agora, é para que, mais do que uma doação 

eventual, os doadores se habituem a doar 
regularmente, de modo que homens podem doar a 
cada 2 meses, no máximo quatro vezes por ano, e 
mulheres, a cada 3 meses, com até três doações 
anuais. A disponibilidade de sangue é fundamental, 
tendo em vista as importantes funções fisiológicas do 
sangue.  
 
Referência: https://www.pelotas.rs.gov.br/noticia/prefeitura-

apela-para-que-voluntarios-doem-sangue-regularmente. 
Acesso em: 12/10/2022. 

 
Sobre as funções do sangue no sistema 
circulatório e transferências de calor, é correto 
afirmar que: 
 

(a) Além da transferência de calor, o sangue trans-
porta gases, nutrientes e hormônios. A 
transferência do calor ocorre do corpo mais 
quente para o mais frio. 

(b) O sangue é responsável pela transmissão dos im-
pulsos nervosos e pelo transporte de neurônios. 
O calor pode ser transferido por irradiação. 

(c) A produção de calor e o transporte de nutrientes 
são funções do sangue, bem como o 
armazenamento dos mesmos. O calor nos 
líquidos é transferido por irradiação. 

(d) Os hormônios são produzidos e transportados 
pelo sangue, sendo o volume de sangue maior 
nas mulheres do que nos homens. O calor é 
transferido do corpo mais frio para o mais quente. 

(e) O volume de sangue do homem e da mulher são 
os mesmos, sendo sua função a produção de 
nutrientes, de hormônios e de gases. O calor 
produzido pelo sangue é irradiado para o 
ambiente interno.  

(f) I.R. 
 
___________________________________________ 
 

03. José Tadeu Arantes | Agência FAPESP – Aves 

que dispersam mais tipos de sementes têm maior 
chance evolutiva. 
Um estudo, conduzido no Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo (IB-USP), mostrou que a 
estabilidade evolutiva de cada espécie de ave depende 
da posição que ela ocupa na rede de dispersão de 
sementes. “Estamos aqui enfatizando a importância 
das interações com as plantas para o sucesso 
evolutivo da espécie de ave. Mas a recíproca também 
pode ser verdadeira. Plantas que podem contar com 
mais espécies de aves para disseminar suas sementes 
têm maior chance de se propagar e sobreviver. 
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Quando existe um animal vertebrado dispersor, a 
semente pode ser levada a dezenas de quilômetros de 
distância da sua posição de origem”, ressalta Burin, 
primeiro autor do artigo Macroevolutionary stability 
predicts interaction patterns of species in seed 
dispersal networks, que pode ser acessado em: 
https://science.sciencemagorg/content/372/6543/733. 
 

Referência:  https://agencia.fapesp.br/aves-que-dispersam-
mais-tipos-de-sementes-tem-maior-chance-

evolutiva/36344/. Acesso em: 12/10/2022. 

 
Sobre as sementes, é correto afirmar que:  
 

(a) As pteridófitas e gimnospermas possuem se-
mentes que contêm o pólen da planta e 
favorecem sua dispersão. Quando realizada por 
animais, a dispersão das sementes é chamada 
de hidrocoria. 

(b) Presentes nas gimnospermas e angiospermas, 
as sementes contêm o embrião da planta e 
favorecem sua dispersão. A dispersão de 
sementes realizada pelos animais é chamada de 
zoocoria. 

(c) O embrião presente na semente das angios-
permas pode ser carregado por outras plantas. 
Esse tipo de dispersão se chama anemocoria. 

(d) O fruto presente envolvendo as sementes das 
gimnospermas e das angiospermas serve para 
dispersar o embrião e auxiliar a reprodução das 
plantas. Esse processo se chama hidrocoria 
quando é realizado pelo vento e pela água. 

(e) As aves realizam a importante função de disper-
sar as sementes, chamada de anemocoria. 
Dessa forma, auxiliam briófitas e angiospermas a 
aumentarem o território de ocupação. 

(f) I.R. 

 

_________________________________________ 

04. Pelotas possui um dos maiores acervos de estilo 

eclético do Brasil, em quantidade e qualidade, com 
1300 prédios inventariados. O primeiro tombamento 
realizado pelo IPHAN no município aconteceu em 
1955, o “Obelisco” construído em homenagem a 
Domingos José de Almeida, por sua participação na 
Revolução Farroupilha (Guerra dos Farrapos), entre 
1835 e 1845. Foi construído em alvenaria pintada de 
branco e está assentado sobre uma base 
quadrangular, circundada por gradil de ferro. As 
placas de bronze apresentam inscrições sobre 
Domingos José de Almeida (1884) e o Centenário da 

Pacificação Farroupilha, comemorado em 1945, além 
de outras inscrições históricas. 

Referência: http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 
04/10/2022. 

 

 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Obelisco_de_Pelotas. 

Acesso em: 04/10/2022. 
 
 

Baseando-nos nos conhecimentos de Física sobre 
Óptica Geométrica, podemos encontrar a altura 
aproximada deste monumento. O Obelisco projeta no 
chão horizontal uma sombra de aproximadamente 
26m de comprimento. Neste mesmo instante a 
sombra projetada por uma árvore de 1,90m de altura 
é de 6m. A altura aproximada do monumento é 
 

(a) 11,4m. 
(b) 10,2m. 
(c) 5,4m. 
(d) 8,2m. 
(e) 14,2m. 
(f) I.R. 
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05. 

 
Fonte: https://www.fashionbubbles.com/esporte/nota-copa-do-mundo-2022-novembro/.  Acesso em: 05/10/2022. 
 
A realização da Copa do Mundo de 2022 terá como sede o Catar, localizado na península arábica, na Ásia ocidental. 
Considerado um dos menores países do Golfo Pérsico, o território sobressai-se como uma das nações mais ricas 
do mundo, com produto interno bruto (PIB) de aproximadamente US$145 bilhões (2020), segundo dados do Banco 
Mundial. O Catar é famoso pelas altas temperaturas, clima de deserto, arquitetura moderna e arranha-céus 
futuristas. No Catar, o verão costuma ser longo, escaldante e abafado, e o inverno é agradável, seco e de ventos 
fortes, motivo pelo qual a Copa do Mundo de 2022 acontece nos meses de novembro e dezembro, época em que 
as temperaturas variam entre 50°F e 77°F. 

 
Referência: https://www.bbc.com/portuguese/geral-61824818. Acesso em: 05/10/2022. 

 
No Brasil, a escala termométrica mais comum é a escala Celsius, simbolizada por ºC. Essa graduação tem como 
pontos de referência as temperaturas de fusão e de ebulição da água ao nível do mar, que são, respectivamente, 
0ºC e 100ºC. Os valores correspondentes às temperaturas de 50°F e 77°F na escala Celsius, respectivamente, 
são 
 

(a) 18°C e 30°C. 
(b) 15°C e 20°C. 
(c) 12°C e 27°C 
(d) 10°C e 25°C. 
(e) 13°C e 27°C. 
(f) I.R. 

_____________________________________________________________________________________________ 

06. Os espelhos possuem diversas aplicações, e isso se deve aos seus variados tipos. Os espelhos planos são os 

mais comuns, os quais geralmente temos em casa, seja no banheiro, no quarto ou também servindo de decoração 
na sala. Também, são utilizados como componentes de sofisticados instrumentos ópticos. Esses espelhos são 
formados a partir da deposição de uma fina camada de prata sobre uma superfície plana. 

Os espelhos esféricos, por sua vez, são formados pelo mesmo material que os planos, uma fina película de 
prata agora depositada sobre uma calota esférica. Ao ser depositada no interior ou na parte externa da calota fará 
muita diferença, situação que não ocorre nos espelhos planos. O espelho côncavo é formado quando a película de 
prata é formada no interior da calota esférica. Já os espelhos convexos são aqueles onde a camada refletora é a 
superfície externa da calota esférica. 
 

Referência: adaptado de https://www.espiritosantonoticias.com.br/diferenca-entre-espelho-plano-e-esferico/. Acesso em: 
06/10/2022. 
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Fonte: 

https://physicalexchange.wordpress.com/2011/10/23/. 
Acesso em: 06/10/2022. 

 
Na figura, temos representada a imagem de um 
estudante refletida no espelho esférico. Podemos 
observar que a imagem formada é direita e maior 
que o objeto (estudante). Com base nestas 
informações, pode-se constatar que o espelho 
 

(a) é côncavo e que o objeto está posicionado entre 
o foco e o vértice. 

(b) é côncavo e que o objeto está posicionado a uma 
distância maior que o centro de curvatura.  

(c) é côncavo e que o objeto está posicionado entre 
o centro e o foco.  

(d) é convexo e que o objeto está posicionado a uma 
distância menor que o centro.   

(e) é convexo e que o objeto está a uma distância 
maior que o centro.  

(f) I.R. 
 

__________________________________________ 
 

07. Algumas frutas, ao serem cortadas, escurecem 

com o tempo. Exemplos comuns são a maçã, a 
banana ou a pera. Isso ocorre em função de reações 
químicas que se processam nesses alimentos, em 
que compostos fenólicos naturais oxidam na presença 
de enzimas e do oxigênio presente no ar. Quando 
esses compostos presentes nessas frutas oxidam, 
eles geram as quinonas, que podem sofrer 
polimerização e formar pigmentos escuros e 
insolúveis, chamados de melaninas. Uma prática 
usual para evitar esse rápido escurecimento é 
adicionar uma pequena quantidade de suco de laranja 
ou de limão na fruta cortada. Esse procedimento é 
eficaz porque o suco da laranja e do limão contêm 
vitamina C (nome empregado no cotidiano para 
denominar o ácido ascórbico), substância 
amplamente conhecida como antioxidante. Na 
presença de oxigênio e de um catalisador, o ácido 
ascórbico é transformado em ácido dehidroascórbico, 

de acordo com a figura abaixo, que representa parte 
da reação: 
 

 
Oxidação da ácido ascórbico ao ácido dehidroascórbico. 
 

Fonte:http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc17/a02.pdf. 
Acesso em: 24/10/2022. 

 
De que forma a vitamina C está atuando sobre a 
fruta cortada? 
 
 

(a) A vitamina C é reduzida, perdendo elétrons, 
atuando com agente oxidante, facilitando a 
oxidação dos compostos fenólicos da fruta no 
processo descrito. 

(b) A vitamina C é reduzida, ganhando elétrons, 
atuando como agente redutor, evitando a 
oxidação dos compostos fenólicos da fruta no 
processo descrito. 

(c) A vitamina C é oxidada, ganhando elétrons, 
atuando como agente oxidante, facilitando a 
oxidação dos compostos fenólicos da fruta no 
processo descrito. 

(d) A vitamina C é oxidada, perdendo elétrons, 
atuando como agente redutor, evitando a 
oxidação dos compostos fenólicos da fruta no 
processo descrito. 

(e) A vitamina C é oxidada, perdendo elétrons, 
atuando como agente oxidante, facilitando a 
oxidação dos compostos fenólicos da fruta no 
processo descrito. 

(f) I. R. 
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08. Você sabe o que é o atum? 

Os atuns são peixes grandes que vivem em quase todos os oceanos. Eles pertencem à mesma família do peixe 
chamado cavala. O atum é um dos alimentos mais populares que vêm do mar. A maior parte dos atuns pescados é 
industrializada e vendida em latas. 
O processo de produção garante ao consumidor um alimento saudável e rico em nutrientes. 
 

Referência:https://robinsoncrusoe.com.br/atum-pedacos-ao-natural/>. Acesso em: 26/02/22. 
 

Veja a tabela nutricional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Considerando que você ingira uma porção de atum indicada na informação nutricional acima, podemos dizer 
que: 
 
(a) Uma pessoa adulta consome 14g de carboidratos. 
(b) O consumo de atum não está relacionado ao ômega-3. 
(c) Uma pessoa adulta consome aproximadamente uma concentração de 1,5% em massa de sódio ao ingerir uma 

porção de atum.   
(d) Uma pessoa adulta consome aproximadamente uma concentração de 0,15% em massa de sódio ao ingerir uma 

porção de atum. 
(e) Uma pessoa adulta consome uma concentração aproximada de 5% em ômega-3 ao ingerir uma porção de atum. 
(f) I.R 

______________________________________________________________________________________________ 

09. Num processo infeccioso, a luta do organismo contra bactérias produz substâncias que agem no centro 

termorregulador do corpo humano, mudando a temperatura de ajuste do “termostato” para, por exemplo, 38 graus. 
Neste caso, o sistema termorregulador entende que a temperatura corporal está abaixo do necessário. Assim, o 
processo que irá                                                    provocar a febre gera a sensação de frio e chegam a ocorrer tremores, que são contrações 
musculares vigorosas que produzem calor. Assim, a temperatura corporal sobe e a febre se instala. O antitérmico 
vai atuar no centro termorregulador, restabelecendo a temperatura normal de ajuste. A partir daí, a febre diminui 
porque são acionados os mecanismos de perda de calor. 

 
Referência: https://ge.globo.com/eu-atleta/saude/post/2020/01/08/febre-de-exercicios-temperatura- corporal-aumenta-
na-atividade-fisica.ghtml. Acesso em: 08/10/2022. 

Fonte: https://robinsoncrusoe.com.br/atum-pedacos-ao-natural/>. Acesso em: 26/02/22. 
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Um viajante, ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres, mediu sua temperatura e verificou que era 
104°F. Com esse dado, resolveu tomar um antitérmico. Havendo opções entre um comprimido em cápsula e outro 
comprimido efervescente do mesmo tipo de medicamento, com a mesma dosagem, optou pelo comprimido 
efervescente. Nas alternativas abaixo selecione aquela que aponta qual a temperatura corporal do viajante 
em ºC e que representa a melhor explicação para sua escolha pelo comprimido efervescente em relação à 
cápsula. 

 

(a) A temperatura do viajante era de 40ºC. A melhor explicação para a ingestão do comprimido  efervescente é porque, 

ao ser ingerido, ele gera uma maior superfície de contato entre o princípio  ativo e o organismo, acelerando o tempo 

de assimilação do medicamento. 

(b) A temperatura do viajante era de 40ºC. A melhor explicação para a ingestão do comprimido efervescente 

é porque ao ser ingerido ele apresenta uma menor superfície de contato entre o princípio ativo e o 

organismo, acelerando o tempo de assimilação do medicamento. 

(c) A temperatura do viajante era de 32ºC. A melhor explicação para a ingestão do comprimido efervescente 

é porque, ao ser ingerido, ele gera uma maior superfície de contato entre o princípio ativo e o organismo, 

retardando o tempo de assimilação do medicamento. 

(d) A temperatura do viajante era de 32ºC. A melhor explicação para a ingestão do comprimido       efervescente é porque, 

ao ser ingerido, ele apresenta uma menor superfície de contato entre o princípio ativo e o organismo, 

retardando o tempo de assimilação do medicamento. 

(e) A temperatura do viajante era de 104ºC. A melhor explicação para a ingestão do comprimido  efervescente é porque, 

ao ser ingerido ele gera uma menor superfície de contato entre o princípio  ativo e o organismo, retardando o tempo 

de assimilação do medicamento. 

(f) I.R. 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

10. Se tomarmos um recorte histórico que tem como 
início a publicação da obra O príncipe, de Maquiavel, 
indo até as lutas proletárias do século XIX, em parte 
subsidiadas pela crítica de Marx contra a exploração do 
trabalhador nas sociedades industriais, encontramos 
uma tendência à laicização das ideias políticas, 
contrastando com as análises próprias ao Medievo. Na 
dita Modernidade, porém, surgem distintas proposições 
políticas, que vão da defesa ao absolutismo até o 
liberalismo. No rol de pensadores, podemos afirmar que: 

 
I – Maquiavel é considerado um teórico realista, pois 

aponta como as relações de fato ocorrem na 
esfera política, sem referir-se a situações 
idealizadas, tampouco ao sagrado, como base 
para a definição das ações do governante para a 
manutenção do poder. 

II – Hobbes afirma que o homem em estado de 
natureza, sendo antissocial, encontra-se sujeito à 
violência generalizada. A partir dessa concepção, 

defende a necessidade de um governo forte capaz 
de deter os conflitos sociais. 

III – De acordo com a concepção de Rousseau, o 
homem, em estado de natureza, seria predisposto 
à solidariedade, condição que teria sido 
corrompida com o desenvolvimento das 
artificialidades produzidas com a civilização e com 
o surgimento da propriedade privada. 

IV – Locke, como defensor do liberalismo, aponta a 
necessidade de o Estado intervir o mínimo 
possível na esfera privada, devendo garantir os 
direitos básicos que concebe como a vida, a 
liberdade e a propriedade. 

 
Estão corretas: 

(a) I, II e III, apenas. 
(b) I, II e IV, apenas. 
(c) I, III e IV, apenas. 
(d) II, III e IV, apenas. 
(e) I, II, III e IV. 
(f) I. R. 
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11. A análise clássica sobre a evolução da cidadania 

e dos direitos que a compõem foi feita pelo sociólogo 
inglês T. H. Marshall, que identificou três tipos de 
direitos que formaram a cidadania moderna na 
Inglaterra. São eles os direitos civis, os direitos 
políticos e os direitos sociais. 

 
Referência: MACHADO, Igor José de Renó; AMORIM, 

Henrique; BARROS, Celso Rocha de. Sociologia Hoje. p. 
247. Brasília: FNDE, 2014. 

 

Na perspectiva de Marshall, são direitos civis e 
sociais, respectivamente: 

I – Possibilidade de realizar acordos e contratos com 
outros cidadãos e garantia de um padrão mínimo 
de bem-estar econômico. 

II – Possibilidade de participar da vida política e de ter 
uma aposentadoria digna. 

III – Possibilidade de se expressar (liberdade de 
opinião) e de possuir o direito à educação. 

IV – Possibilidade de professar sua fé religiosa e de 
ter acesso à saúde. 

V – Possibilidade de garantir uma velhice digna e 
possibilidade de formar partidos políticos. 

Sobre as afirmações anteriores, a alternativa 
correta é: 

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

 
__________________________________________ 
 
 

12. O estado republicano brasileiro caracterizou-se 

pela ligação da classe dominante com a cúpula da 
estrutura militar. Desde o início da república, os 
militares marcaram presença no arranjo político 
brasileiro. 

Em toda a história da república do país, o 
golpe contra as instituições políticas constituiu-se 
como prática permanente. Esse “fantasma” rondou, 
especialmente os governos democráticos no pós-46 
e, com maior intensidade, a partir dos anos 60. 

Assim, em abril de 1964, o golpe de estado, 
permanentemente reivindicado por setores da 
sociedade civil, logrou ser vitorioso, com os militares 
chegando ao poder. 

 
Referência: adaptado de TOMAZI, Nelson Dacio. 

Sociologia para o ensino médio. p. 156,161 e 
162. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Os seguintes eventos marcaram aquele período: 

I. Em 1964, foi implantado o Ato Institucional n°1 (AI-
1) que suspendeu os direitos políticos de centenas 
de pessoas. 

II. Em 1965, foi implantado o Ato Institucional n°2 (AI-
2), extinguindo os partidos políticos e de forma 
impositiva instaurando o bipartidarismo (Arena e 
MDB). 

III. Em 1968, foi editado o Ato Institucional n°5 (AI-5), 
conhecido como a mais dura ação dos militares, 
pois cassava todos os direitos civis, permitia a 
cassação dos mandatos parlamentares e o 
fechamento do Congresso Nacional, Assembleias 
Legislativas, Câmaras Municipais, sob a ordem 
direta do presidente. 

IV. Na transição do governo do general Emílio Médici 
para o general João Baptista de Figueiredo foi 
extinto o AI-5. Entretanto, seus dispositivos 
repressivos foram incorporados sob o nome de 
“estado de emergência”. 

V. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia, que 
permitiu o retorno do pluripartidarismo político. 

Sobre as afirmações anteriores, estão corretas: 

(a) I, II e III. 
(b) I, II e IV. 
(c) II, III e IV. 
(d) II, IV e V. 
(e) III, IV e V. 
(f) I.R. 
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13. 

 
Fonte:https://jornalistaslivres.org/reina-mas-nao-governa-morte-da-rainha-nao-deve-alterar-politica/#:~:text=%E2%80%-

9CAtualmente%2C%20o%20monarca%20representa%20o,reina%2C%20mas%20n%C3%A3o%20governa'. 
 

A matéria publicada pelo site Jornalistas Livres afirma que: “O reinado da Rainha Elizabeth II foi o segundo maior 
da história, esteve 70 anos à frente do trono britânico, perdendo apenas para Luís XIV, que reinou na França por 
72 anos. Apesar do longevo período como monarca do Reino Unido, a morte da Rainha não deve alterar as 
relações diplomáticas e políticas da Inglaterra, que elegeu uma nova primeira-ministra em 2022.” 
Apesar de ser Rainha do Reino Unido por 70 anos, o título da matéria do site Jornalistas Livres reproduz uma 
frase aceita de modo geral: a Rainha “reina, mas não governa”. Isso se deve ao fato de que: 
 

(a) Após a Revolução Inglesa, a Rainha, por ser mulher, não pôde governar. 
(b) Após a Revolução Francesa, os monarcas ingleses reinam, mas o parlamento é que governa de fato.  
(c) Influenciado pela Independência dos EUA, o governo inglês é exercido pelo Senado.  
(d) Após a Revolução Gloriosa, instalou-se a monarquia parlamentar, no Reino Unido, que vigora até a 

atualidade. 
(e) Após a morte do Príncipe Philip, esposo da Rainha Elizabeth II, ela deixou de governar.  
(f) I.R. 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  
 

 
O Talibã se aproximou de solidificar o controle 
do Afeganistão no domingo (15), incluindo a 
entrada no palácio presidencial em Cabul, 
horas depois que o ex-presidente Ashraf Ghani 
fugiu do país. 
A situação em rápida evolução causou 
confusão e preocupação enquanto os Estados 
Unidos e governos em todo o mundo 
monitoram o amargo fim de quase duas 
décadas de guerra.  
 

Referência: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/entenda-a-situacao-do-afeganistao-apos-o-taliba-assumir-o-controle-de-cabul/. 

Acesso em: 24/02/2022.  

 
 

Fonte: Charge de Zé da Silva. Acesso em: 
https://www.nsctotal.com.br/noticias/charge-do-ze-dassilva-slogan-taliba. 

Acesso em: 24/02/2022. 
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Em relação ao Talibã, é correto afirmar que se trata de: 
 

(a) um movimento fundamentalista respaldado na ideologia comunista de organização do território. 
(b) um grupo fundamentalista neopentecostal que está comprometido com a democracia e a justa divisão da 

riqueza produzida no território. 
(c) um grupo fundamentalista que busca impor sua ideologia na organização do território. 
(d) um movimento progressista que busca impor a sua ideologia na organização do território. 
(e) um movimento liberal que possui como principal finalidade o enriquecimento econômico de seu território. 
(f) I.R. 

____________________________________________________________________________________________ 

15. 
 
 
 
 
 
 
Mais de 90% do território africano foi 
dominado por nações europeias no 
período que compreende a segunda 
metade do século XIX e as primeiras 
décadas do século XX. A divisão do 
território africano resultou de um 
processo que fora iniciado na 
Conferência de Berlim, realizada de 
novembro a fevereiro de 1885. 
Nesses encontros foram definidos os 
critérios para a ocupação dos 
territórios da África ainda não 
dominados. 
 

Referência: COTRIM, Gilberto. 3. ed. 
História Global II. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

 
 
Com base no texto acima e no mapa da África em 1887, avalie as afirmativas a seguir: 
 
I – Portugal, Espanha, França e Inglaterra foram nações que saíram na frente na colonização do continente 

africano. 
II – A colonização europeia do continente africano iniciou do litoral em direção ao interior. 
III – Enquanto a França e a Espanha conquistavam o sul da África, e a Inglaterra, o norte, Portugal colonizava 

todas as regiões africanas. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 

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

(f) I.R. 
 

Fonte: ELAHP - Escola Latino-Americana de História e Política. 
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16. João Simões Lopes Neto foi um escritor pelotense reconhecido nacionalmente. Uma das razões de sua 

importância deve-se à versão que escreveu sobre a lenda do Negrinho do Pastoreio. De acordo com o folclore 
nacional, o Negrinho do Pastoreio era um menino escravizado que foi castigado cruelmente pelo fazendeiro que era 
o seu escravizador. De certa maneira, essa lenda trata da realidade de muitas crianças que, nos períodos do Brasil 
Colônia e do Império, viveram escravizadas. 
 
Sobre o sistema escravagista brasileiro, é correto afirmar que: 
 

(a) O sistema escravagista brasileiro não permitia que menores de 18 anos fossem mantidos cativos. 
(b) O sistema escravagista desenvolveu-se a partir do Império, em 1822. 
(c) As crianças negras, filhas de pais escravizados tinham liberdade plena durante o Brasil Império. 
(d) A Lei do Ventre Livre declarava que todos os nascidos de mães escravas também seriam escravizados. 
(e) A Lei do Ventre Livre declarava livres todos os nascidos de mães escravas a partir da data de 

promulgação da lei em 1871. 
(f) I.R. 

___________________________________________________________________________________________ 

17. Analise os textos abaixo para responder à questão 

 
Texto 1        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte:  https://submarine-cable-map-2018.telegeography.com/. Acesso 
em: 24/02/2022. 
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Texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.flightradar24.com/34.77,-
88.51/2. Acesso em: 24/02/2022. 
 

 
 
O texto 1 se refere ao mapa de cabos submarinos que fazem a conexão de internet no mundo todo. O texto 2 faz 
referência aos voos diários em todo o mundo, destacando o grande fluxo em algumas regiões. Considerando os 
diferentes fluxos que são deslocados através do que cada mapa representa, a alternativa que se relaciona com os 
textos e o mundo globalizado é: 
 

(a) Os textos se relacionam com a compressão espaço-tempo, desenvolvida pelo geógrafo David Harvey que 
a associou ao contexto da Globalização, como forma de superação das distâncias através das 
transformações técnicas e tecnológicas que aceleraram os acontecimentos e os níveis de produção 
econômica e a integração política.  

(b) Os textos tratam do fenômeno da Globalização, que é descrito como um sistema que consolida o capitalismo 
no mundo através da integração total de todas as localidades do globo pelas vias econômicas, políticas e 
sociais, tendo como ponto forte as comunicações e os transportes.  

(c) A formação de Blocos Econômicos somente foi possível através da Globalização dos sistemas de 
comunicação e transporte, pois, através disso, houve, então, a integração econômica que favoreceu o maior 
desenvolvimento das trocas comerciais entre os países, que, sem os avanços tecnológicos destacados 
pelos textos 1 e 2, não eram possíveis.  

(d) Os textos 1 e 2 têm forte condição de se complementarem, pois todos os sistemas de transportes 
necessitam dos de comunicação, sendo hoje a internet o mais necessário, tendo superado o telefone. Além 
disso, as técnicas e tecnologias que deram forma aos processos de integração de todos os países do 
Planeta não são diretamente ligadas às práticas capitalistas. 

(e) Com o avanço da Globalização, tornou-se possível realizar qualquer tarefa em qualquer lugar do Planeta. 
Os bancos e bolsas de valores passaram a estar acessíveis para quaisquer pessoas, assim como as 
empresas a ser controladas de qualquer lugar do mundo. As informações não têm mais fronteiras, porém 
ainda é necessário que se mantenham as paisagens sem alteração e o tempo não obedeça às virtualidades.  

(f) I.R. 
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________________________________________________________________________________________ 

18. 

 
 
 
 
James Watt, em 1769, transformou definitivamente a 
manufatura e a indústria, com o aprimoramento da máquina 
a vapor, assim mudando a história humana e científica. A 
disseminação e a utilização da máquina a vapor de Watt 
proporcionaram a diminuição dos custos das indústrias, 
impulsionando a produção de mercadorias. Já em meados 
de 1860, na Inglaterra, a população urbana era maior que 
a população rural, fenômeno influenciado pelas alterações 
produzidas através da Revolução Industrial. É evidente 
que, com uma grande quantidade de indústrias surgindo 
em determinados lugares, a população da região se 
elevaria.  

Foram necessários planejamentos urbanos para que as 
cidades tivessem capacidade de receber toda a população 
nela residente. Uma característica muito importante é que a 

produção era diferente de acordo com a cidade, o que até hoje acontece. No mundo todo, existem regiões que 
produzem determinados bens, produtos ou serviços, ou seja, compõem uma Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
 

Referência: adaptado de https://proenem.com.br/enem/sociologia/sociologia-urbana/. Acesso em: 24/02/2022.  

 
Com base nos textos e em seus conhecimentos, analise as assertivas. 
 

I – As Revoluções Industriais causaram modificações irreversíveis na sociedade mundial. 
II – O desenvolvimento da máquina a vapor não foi considerado como o ponto de partida da Revolução 

Industrial. 
III – A terceira DIT ocorreu no século XX e foi marcada pela Revolução Técnico-Científico-Informacional e a 

consolidação do Capitalismo Financeiro. 
IV – As populações urbanas cresceram por influência da Revolução Industrial. 
V – Foi na terceira DIT que os países desenvolvidos se industrializaram.     

 
A sequência que corresponde às alternativas corretas, respectivamente, é: 
 

(a) II – III – V  
(b) I – II – IV 
(c) III – IV – V  
(d) I – II – III  
(e) I – III – IV 
(f) I.R.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/1/normal_7

24maquinavapor.jpg. Acesso em: 24/02/2022. 
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MATEMÁTICA 

 

19. 

 

 
Fonte: http://www.ipatrimonio.org/pelotas-caixa-dagua/. Acesso em: 07/10/2022. 

 
No dia 15 de maio de 2018, durante a 88ª Reunião do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), realizada em Brasília, o Conjunto Histórico de Pelotas foi reconhecido, por unanimidade, 
como patrimônio material, pela importância que possui para a história do país. 
Desde então, as praças José Bonifácio, Coronel Pedro Osório, Piratinino de Almeida, Cipriano Barcelos e o Parque 
Dom Antônio Zattera, conjuntamente com a Charqueada São João e a Chácara da Baronesa, passaram a ser 
consideradas Patrimônios Culturais Brasileiros. 
 

Referência: adaptado de https://www.pelotas.rs.gov.br/noticia/patrimonio-nacional-arquitetura-pelotense-e-reconhecida-pelo-
iphan. Acesso em: 07/10/2022. 

 
Localizada no centro da praça Piratinino de Almeida, nas proximidades da Santa Casa de Pelotas, encontra-se a 

caixa d’água, de arquitetura industrializada em ferro, com estruturas importadas de Paris, em 1872, que desde 1875 
vem sendo utilizada para o abastecimento de água potável na cidade. O reservatório, construído com elementos 
pré-fabricados de ferro, tem forma cilíndrica, com diâmetro de 15m. Apoia-se em 45 colunas esbeltas, com 8m de 
altura, decoradas com detalhes em ferro fundido. No centro, uma escada em caracol conduz ao torreão, coberto por 
um zimbório, que se constitui num mirante.  
 

Referência: Adaptado de http://www.ipatrimonio.org/pelotas-caixa-dagua/. Acesso em: 07/10/2022.  
 
Sabendo que a caixa d’água tem capacidade de 1.500.000 litros e considerando π = 3, é correto afirmar que 

sua altura é de, aproximadamente:  
 

(a) 90 metros. 
(b) 9 metros. 
(c) 60 metros. 
(d) 6 metros. 
(e) 20 metros. 
(f) I.R.    
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20.  

 
 
O novo escudo da Universidade Federal de Pelotas é 

um resgate gráfico digital do escudo original, criado em 
1972, pelo funcionário responsável pela comunicação 
visual da Universidade na época, Arthur Henrique 
Foesrtnow. Com a popularização dos programas de 
Desktop Publishing, na década de 1990, o escudo 
original da Universidade foi sendo aos poucos 
degradado, não mantendo os aspectos gráficos iniciais. 
Em 2013, o objetivo dos funcionários Eduardo Silveira e 
Leonardo Furtado, do Núcleo de Publicidade 
Institucional e Comunicação Visual da Coordenação de 

Comunicação Social, com o auxílio do neto de Arthur, 
Felipe Foesrtnow, foi transpor para o meio digital o 
escudo original sem distorcer os elementos gráficos que 
o compõem. 

 
Referência: https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/wp-

content/uploads/2015/05/Manual-de-Identidade-Visual-
UFPEL_v01-6-29042015.pdf. Acesso em: 08/10/2022. 

 
Um estudante precisa imprimir um adesivo (circular) 
do escudo da universidade para colá-lo em uma placa 
quadrada de 900cm². Sabendo que deverá deixar 5 cm 
de distância de cada lado da placa, a área a ser 
impressa é de: 

 
(a) 100 π cm2 
(b) 225 π cm2 
(c) 120 π cm2 
(d) 40 π cm2 
(e) 20 π cm2 
(f)  I.R. 

 

21.  

 
Fonte: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-candidaturas/home?session=13112069062113. Acesso em: 28/09/2022. 
 
2022 foi o ano de eleições com número recorde de candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, atingindo 

um total de 29.261 pedidos de registros. Dentre estes pedidos, 13 foram para pleitear o cargo de presidente, 224 
foram para governador, 16.737 foram para concorrer ao cargo de deputado estadual, 10.629 para o de deputado 
federal e 243 foram para concorrer ao cargo de senador. Note que essa evolução está em ritmo crescente desde o 
ano de 1994. Já o eleitorado brasileiro, apto a votar em 2022, atingiu o valor de 156.454.011. Só no estado do RS 
foram 8.593.469 eleitores aptos a votar nesse pleito, que escolheram entre 11 candidatos a senador, 546 candidatos 
a deputado federal, 830 candidatos a deputado estadual e 9 candidatos a governador. 
O período de maior crescimento de candidaturas foi entre os anos de 1994 e 1998, seguidos depois pelos anos de 

2006 a 2018. Avalie o comprimento dos segmentos 𝑃𝑄 e 𝑅𝑆,  referente ao crescimento das candidaturas nas regiões 
demarcadas pela figura A e B, respectivamente. Se necessário utilize:  

 
 
(a) 4√3 e 24√3 
(b) 8√2 e 8√3 
(c) 4√2 e 24√3 
(d) 8√2 e 24√3 
(e) 4√2 e 8√3 
(f) I.R. 

 cos (45𝑜 ) = 𝑠𝑒𝑛(45𝑜 ) =  
√2

2
;cos (60𝑜 ) = 𝑠𝑒𝑛(30𝑜 ) =  

1

2
 e cos (30𝑜 ) = 𝑠𝑒𝑛(60𝑜 ) =  

√3

2
 . 
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22.  

 

 
Fonte: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-candidaturas/home?session=13112069062113. Acesso em: 28/09/2022. 

 
O crescimento da agropecuária se deu, principalmente, pelo tratamento da fazenda como empresa. Novas 

tecnologias para o campo chegaram e o pecuarista passou a se planejar melhor, a entender o clima da sua região 
e a prevenir os chamados “tempos de vacas magras”. Um modelo utilizado nestas empresas, para produzir mais e 
em menor tempo, é o confinamento de rebanhos. O confinamento é um sistema de criação, no qual grupos de 
animais são fechados em piquetes ou currais, com área restrita, na qual todo alimento é fornecido em cochos e a 
água, em bebedouros. No confinamento bovino, por exemplo, o principal alimento fornecido é a silagem, que 
consiste no armazenamento de forragens com grande valor nutricional, que permanecem por longos períodos sem 
silos como na figura.  As dimensões de cada silo vão depender da necessidade de cada produtor, variando pela 
quantidade de animais a serem alimentados durante todo o tempo de confinamento. 
 
No silo da figura, qual a quantidade total de silagem armazenada em seu interior? 
 
(a) 517,5 m3 

(b) 626,5 m3 

(c) 495,5 m3 

(d) 505,5 m3 

(e) 529,5 m3 
(f) I.R. 
 

_______________________________________________________________ 
23. A prefeitura de Pelotas deseja construir uma rodovia para facilitar o acesso à praia do Laranjal. O trajeto total 

será de 18 quilômetros. Neste caso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobraria 
R$ 250.000 por quilômetro construído, acrescido de um valor fixo de R$ 220.000, enquanto a segunda empresa, 
cobraria R$ 280.000 por quilômetro construído, acrescido de um valor fixo de R$ 190.000.  
Qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher 

qualquer uma das propostas, do ponto de vista econômico, visto que ambas apresentam o mesmo padrão de 
qualidade dos serviços prestados? 
 
(a) 250x + 220 = 280x + 190 
(b) 250(x + 220) = 280(x + 190) 
(c) 250(x – 220) = 280x + 190 
(d) 250000x + 22000 = 280000x + 19000 
(e) 2500(x + 220) = 2800(x + 190) 
(f) I.R. 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LINGUAGENS

24. Observe o cartaz para responder à questão 24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
https://www.gov.br/saude/pt-
br/campanhas-da-
saude/2021/coronavirus. 
Acesso em: 28/02/2022. 
 
 

 
 

 
O cartaz, que faz parte da campanha comunitária sobre 
a importância da vacinação, busca convencer o leitor, 
utilizando-se de determinados recursos linguísticos. 
Analise as proposições abaixo sobre o cartaz: 
 
I. O público-alvo da campanha se refere somente aos 
idosos porque destaca a ideia de reforçar a proteção 
contra a Covid-19. 
II. O público-alvo da campanha se refere a todos os que 
tomaram a primeira dose para que não se esqueçam de 
tomar a segunda. 
III. No cartaz, o uso dos verbos no imperativo tem como 
objetivo fazer um pedido sobre a importância de tomar a 
segunda dose e sobre os demais cuidados com a Covid-
19. 

IV. O público-alvo da campanha se refere somente às 
pessoas do grupo de risco. 
 
Estão corretas: 
 

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

 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Leia o texto abaixo para responder às questões 25, 26 e 27. 
 

QUINCAS BORBA 
 

Machado de Assis 
 

CAPÍTULO I 

RUBIÃO fitava a enseada, — eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do 
chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, 
em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? 
Professor. Que é agora? Capitalista! Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente 
amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as 
chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade.  



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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— Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, 
apenas me daria uma esperança colateral. Não casou; ambos morreram, e aqui está tudo comigo; de modo que o 
que parecia uma desgraça... 

Referência: MACHADO DE ASSIS, Quincas Borba. Rio de Janeiro. Ed. Livraria Garnier, 1891. 

 
___________________________________________________________________________________________
 

25. Considerando a leitura do excerto de Quincas 

Borba e seus conhecimentos literários e 
vocabulares, aponte a alternativa que traz o foco 
narrativo correto e na qual é possível substituir as 
palavras cotejava (linha 3), enseada (linha 5) e 
colateral (linha 8), respectivamente, sem modificar 
a intenção semântica do texto machadiano: 

 
(a) Foco narrativo 1ª pessoa - lembrava, baía, 

paralela. 
(b) Foco narrativo 1ª pessoa - comparava, ilha, 

perdida.  
(c) Foco narrativo 3ª pessoa - lembrava, ilha, pa-

ralela.  
(d) Foco narrativo 3ª pessoa - comparava, baía, 

perdida.  
(e) Foco narrativo 3ª pessoa - comparava, baía, 

paralela. 
(f) I.R. 

__________________________________________ 

26. O excerto, lido anteriormente, pertence ao 

romance Quincas Borba, de Machado de Assis. 
Esse romance é conhecido como um dos três 
mais importantes trabalhos do escritor carioca. 
Considerando seus conhecimentos acerca da 
literatura brasileira, assinale a estética literária à 
qual pertence esse romance: 

(a) Parnasianismo  
(b) Naturalismo 
(c) Modernismo 
(d) Realismo 
(e) Romantismo 
(f) I.R. 

 
 
 

27. Esse excerto pertence ao primeiro capítulo do 

romance Quincas Borba, e é nessa obra que 
Machado de Assis utiliza a famosa analogia “Ao 
vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as 
batatas.” Levando em consideração seus 
conhecimentos literários, o uso dessa analogia e 
a fala de Rubião no primeiro capítulo do romance, 
é correto afirmar que: 

(a) O narrador demonstra que há um equilíbrio entre 
pessimismo e realismo no pensamento de 
Rubião, incomum nas obras machadianas.  

(b) O romance é um dos textos mais famosos de 
Machado de Assis. Nele percebemos uma 
análise mais psicológica das personagens 
permeadas pelo pessimismo e pelo darwinismo 
social. 

(c) Machado de Assis, nesta obra, utiliza a ciência 
para defender a tese de Rubião de que apenas 
os melhores homens conseguem sucesso na 
vida. 

(d) Esta é uma das raras obras de Machado de Assis 
que apresenta características do Romantismo 
brasileiro, devido à composição ingênua do 
caráter de Rubião, que se mantém ao longo 
desse romance. 

(e)  Apesar de ser uma das mais famosas obras 
machadianas, não é possível identificar a escola 
literária desse romance, por sua estruturação 
incomum. 

(f) I.R. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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28.  

 

 
 
 
 
 
 
 

O Teatro do Oprimido é um movimento 
criado nos anos 70 pelo encenador brasileiro 
Augusto Boal, que busca combater as 
opressões sociais por meio do teatro. Sua 
arte é de             protesto e de denúncia social, e 
baseia-se no estudo crítico da realidade. 
Apesar de exilado e perseguido pela ditadura 
militar, sua obra hoje é conhecida e praticada 
em todos os continentes, possuindo um 
vasto arsenal de jogos e de exercícios 

teatrais com a finalidade de desenvolver diferentes formas de intervenção cultural. Sua técnica mais conhecida e 
utilizada é o chamado___________________. 

Nesta modalidade, uma peça de teatro é apresentada contendo uma problemática social latente. A personagem 
protagonista é oprimida por alguma situação do cotidiano, mantendo-se nesta condição até o final, quando pergunta-
se para o público se está satisfeito com o desfecho. Em geral, a resposta é não. Dessa maneira, é informado à plateia 
que a peça será reapresentada e que qualquer pessoa poderá interrompê-la a qualquer momento, assumindo o lugar 
do protagonista e tentando romper a opressão na cena. 

Complete a lacuna corretamente: 

(a) Teatro do Invisível 
(b) Teatro Fórum 

(c) Teatro Imagem 

(d) Teatro Jornal 

(e) Teatro Legislativo 

(f) I.R. 

___________________________________________________________________________________________ 

29. Arte efêmera é um conceito curatorial utilizado para denominar instalações, happenings e performances que 
não têm pretensão de ser perenes e se opõem às formas mais tradicionais da arte, como a pintura ou a escultura.  
O termo happening é criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927-2006) para designar uma 
forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem representação. Nos espetáculos, 
distintos materiais e elementos são orquestrados de forma a aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena 
proposta pelo artista. Assim, com essa característica transitória, trata-se de uma arte passageira. 
 

Referência: Adaptado de https://enciclopedia.itaucultural.org.br. Acesso em: 06/10/2022. 
 
É correto afirmar que performance é efêmera e combina elementos do teatro, música e artes visuais. Além 
disso, é uma forma de arte que 
 

(a) se liga ao happening, porém nela, de modo geral, não há participação do espectador. 
(b) se liga ao happening, porém nela, de modo geral, há participação do espectador. 
(c) não se liga ao happening, pois possui características efêmeras. 
(d) não se liga ao happening, mesmo que possua características efêmeras. 
(e) se liga ao happening, porém ela de modo geral não combina teatro e música. 
(f) I.R. 
 
 

Fonte:https://outraspalavras.net/poeticas/a-politizacao-sem-dogmas-
do-teatro-do-oprimido/. Acesso em: 05/10/2022. 
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LINGUAGENS – ESPANHOL 

Leia o texto abaixo para responder às questões 30 e 31. 
 

Dulces de Pelotas son considerados Patrimonio Inmaterial de Brasil 
 
Detrás de cada dulce pelotense hay una historia familiar y una tradición portuguesa combinada con la esclavitud. 

  

 
 
 
 
 
Fonte: Los dulces de Pelotas tienen en su origen Portugal y ahora 
se preparan en una región de Brasil conocida por el arte culinario 
de estos postres. (Luciano Nagel/Zenger).  

PELOTAS, Brasil — Las tradiciones dulceras de la ciudad de Pelotas, ubicada en el Sur del Estado de Río Grande 
do Sul, Brasil, son consideradas por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) como 
Patrimonio Inmaterial del país desde 2018. La ciudad es conocida en todo Brasil por producir dulces que remiten a 
la región, con sus recetas, tradiciones y costumbres. 
“Este certificado del IPHAN en realidad sirve para estandarizar nuestros dulces, y no solo los dulces finos, sino 
también los dulces coloniales, es decir, dulces caseros”, dijo a Zenger el secretario de Cultura de la ciudad de 
Pelotas, Paulo Pedrozo. 
También conocidos como “dulces en bandeja”, los dulces gourmet fueron un elemento de sociabilidad y una parte 
importante en el modelo de refinamiento de las familias acomodadas de la ciudad de Pelotas. Estos dulces 
tradicionales, que en su mayoría tienen como ingrediente principal el huevo, se servían en cenas, bodas y bautizos 
de la alta sociedad y, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, circulan en reuniones familiares y en festividades como 
la Fenadoce de Pelotas. Los dulces considerados “finos” inlcuyen: el “Bem- casado”, “Camafeu”, “Beijinho de coco”, 
“Ninho”, “Papo de anjo”, “Pastéis de Santa Clara”, “Queijadinha”, “Olho de sogra”, “Pastéis de Bélem” y los 
“Quindins”. 

La Fenadoce es un evento gastronómico que tiene como objetivo resaltar el valor turístico de la ciudad de Pelotas 
y promover la repostería para todo Brasil y el exterior, pero en los últimos dos años la tradicional feria dejó de 
realizarse debido a la pandemia. 
 
Incluso ante las dificultades, muchos de los pasteleros de la ciudad no se decepcionaron y continuaron haciendo 
dulces en sus propios hogares. […] 

Referência: https://www.zenger.news/2021/08/20/dulces-de-pelotas-son-considerados-patrimonio-inmaterial-de-
brasil/. Acesso em: 08/10/2022. 

30. A partir do texto, analise as afirmações e 

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

( ) Durante a pandemia, os doceiros continuaram 
produzindo doces em suas casas. 

(  ) Os doces tradicionais, em sua maioria, têm como 
ingrediente adicional o ovo. 

( ) Em 2018, a Fenadoce foi reconhecida como 
patrimônio imaterial do país pelo IPHAN.    

(  ) Os doces tradicionais eram servidos em jantares 
da alta sociedade. 

( ) O secretário de cultura da cidade de Pelotas 
afirmou que esse certificado do IPHAN serve, na 

verdade, para padronizar os doces, e não só os 
finos, mas também os coloniais. 

 
A sequência correta de preenchimento das 
lacunas é: 
 

(a) F – V – F – F – V  
(b) V – V – V – F – V  
(c) V – F – V – F – F  
(d) V – V – F – V – V  
(e) V – F – F – V – V 
(f) I.R. 
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31. A partir do texto lido, considere as afirmações: 

 
I. Os doces finos de Pelotas são considerados como 

doces coloniais. 
II. A Fenadoce não foi afetada pela pandemia. 
III. A Fenadoce é um evento gastronômico, e um dos 

seus objetivos é ressaltar o valor turístico da cidade.  
IV. A cidade de Pelotas é conhecida pela arte culinária 

das sobremesas.  
V. Atrás de cada doce de Pelotas há uma história 

familiar e uma tradição portuguesa combinada com 
a escravidão. 
 
Estão corretas: 
 
(a) I, III, e V, apenas.  
(b) III, IV e V, apenas. 
(c) II, IV e V, apenas.  
(d) III e V, apenas. 
(e) I, II, III, IV e V. 
(f) I.R. 
 
 
 
 

__________________________________________ 

32. El súper habilidoso La’eeb, la mascota del 

Mundial Catar 2022 
 
«¡Bienvenido al verso-mascota! La’eeb es mi nombre, 
una palabra árabe que significa jugador súper 
habilidoso, y me encanta este hermoso juego», nos 
dice La’eeb, la mascota oficial de la próxima Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022. 

La’eeb es una especie de túnica, la vestimenta típica 
utilizada en ese país asiático. Esta indumentaria se 
llama abaya y en el caso de la nueva mascota se luce 
con su rostro sonriente y la pelota de fútbol que la 
acompaña. Sin duda es un personaje que animará 
intensas jornadas fútbolísticas en canchas cataríes.  

«La’eeb es una palabra árabe que hace referencia a 
un jugador súper calificado. Él pertenece a un 
universo paralelo de mascotas sin descripción, es 
decir, todos están invitados a interpretar a qué se 
parece. La’eeb alienta al mundo a creer en sí mismo 
como el “Ahora lo es todo”. Él traerá la alegría del 
juego para todos», señalan. [...] 

Referência: Adaptado de https://www.noticiali.com/el-
super-habilidoso-laeeb-la-mascota-del-mundial-catar-

2022/. Acesso em: 09/10/22. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Periodismo de fútbol mundial: Todas las mascotas 
mundialistas (arogeraldes.blogspot.com) . Acesso em 

09/10/2022. 

 
De acordo com o texto e a com imagem 
apresentadas, podemos afirmar que: 
 

(a) La’eeb pertence a um universo paralelo e encoraja 
o mundo a acreditar em si mesmo. 

(b) La'eeb é espontânea e uma habilidosa jogadora.  
(c) La'eeb é uma espécie de túnica, vestimenta típica 

usada em países europeus. 
(d) La’eeb significa brincadeira habilidosa e irá trazer 

alegria aos jogos. 
(e) A imagem apresenta um rosto sorridente, 

característica do povo asiático.  
(f) I.R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFPel – PAVE XVIII-Etapa 2 (Aplicação:04/12/2022) 23 / 25 

LINGUAGENS – FRANCÊS

Leia os textos abaixo para responder às questões 30, 31 e 32. 
Texto 1: 

 
 

Referência: https://fr.statista.com/infographie/6467/consommation-annuelle-chocolat-par-habitant/. Acesso em: 19/10/2011.  

 
 

__________________________________________________________ 
Texto 2 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
Les plus gros consommateurs de chocolat 

Claire Jenik, le 15 décembre 2020 
 

Les fêtes de fin d'année approchent (...) et avec elles les repas en famille et... les desserts. La période des fêtes de 
fin d'année est traditionnellement une des occasions les plus propices à la dégustation de chocolat. Mais qui sont 
les plus gros consommateurs? 
Avec près de 9 kilos engloutis par an et par habitant, les Suisses s'imposent comme les plus gros consommateurs 
de chocolat au monde, selon les données d'Euro monitor publiées par le chocolatier Lindt. Ils devancent leurs voisins 
autrichiens et allemands, dont la consommation annuelle est estimée à environ 8 kilos. Quant aux Français, ils se 
révèlent bien moins gourmands avec un peu plus de 4 kilos de chocolat engloutis par an. Mais bien qu'ils en mangent 
globalement moins que de nombreux Européens, les Français restent les plus friands de chocolat noir*, qui 
représente environ 30% du chocolat consommé dans L'HEXAGONE, contre seulement 5% en moyenne en Europe. 
*chocolat sans addition du sucre 
 

Referência: https://fr.statista.com/infographie/6467/consommation-annuelle-chocolat-par-habitant/. Acesso em: 16/10/2022. 
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30. De acordo com a observação do gráfico (texto 1), 

com a leitura dos dados e com as informações do 
texto 2, assinale a alternativa correta: 
 
(a) Brasil e Japão, juntos, ultrapassam o consumo de 

chocolate por habitante/ano na Polônia. 
(b) Austríacos e alemães consomem a mesma quanti-

dade de chocolate ao ano. 
(c) Russos consomem o dobro de chocolate em com-

paração aos brasileiros.  
(d) A França, em comparação com os outros países 

europeus, é o país que mais consome chocolate 
anualmente. 

(e) Os suíços consomem 8,8Kg de chocolate por habi-
tante ao ano, exatamente o dobro de consumo dos 
estadunidenses. 

(f) I.R. 
 
__________________________________________ 

31. A expressão “L’Hexagone”, destacada no 

texto 2, substitui a palavra: 
 
(a) Europa. 
(b) França. 
(c) Chocolate. 
(d) Consumo. 
(e) Habitante. 
(f) I.R. 
 

32. Com base na leitura do gráfico (texto 1) e do 

texto 2, analise as afirmativas: 
 
I. Os suíços lideram o ranking do consumo de 

chocolate por habitante. 
II. As festas de fim de ano são ocasiões propícias 

para o aumento do consumo de chocolate por 
conta do aumento de reuniões familiares e do 
consumo de sobremesas. 

III. 30% do chocolate consumido na França é 
amargo. 

 
Est(á)ão correta(s): 
 
(a) I, II e III. 
(b) I e III, apenas. 
(c) II e III, apenas. 
(d) II, apenas. 
(e) Nenhuma das afirmativas. 
(f) I.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINGUAGENS – INGLÊS 

Leia os textos abaixo para responder às questões 30, 31 e 32. 
 

Black Authors Shake Up Brazil’s Literary Scene 
 
Young Black Brazilians are publishing on their own terms, achieving the critical and commercial success that eluded 
past generations of writers from marginalized communities. 
 
 
RIO DE JANEIRO — Itamar Vieira Júnior, whose day job working for the Brazilian government on land reform took 
him deep into the impoverished countryside, knew next to nothing about the mainstream publishing industry when 
he put the final touches on a novel he had been writing on and off for decades. 
 
On a whim, in April 2018, he __________ the manuscript for “Torto Arado,” which means crooked plow, to a literary 
contest in Portugal, wondering what the jury would make of the hardscrabble tale of two sisters in a rural district in 
northeastern Brazil where the legacy of slavery remains palpable. 
 
“I wanted to see if anyone saw value in it,” Mr. Vieira, 42, said. “But I didn’t have much hope.” 
 
To his astonishment, “Torto Arado” won the 2018 LeYa award, a major Portuguese-language literary prize focused 
on discovering new voices. The recognition jump-started Mr. Vieira’s career, making him a leading voice among the 
Black authors who have jolted Brazil’s literary establishment in recent years with imaginative and searing works that 
have found commercial success and critical acclaim. 
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“Torto Arado” was the best-selling book in Brazil in 2021, with more than 300,000 copies sold to date. The previous 
year, that distinction __________ to Djamila Ribeiro’s “A Little Anti-Racist Handbook,” a succinct and plainly written 
dissection of systemic racism in Brazil. 
 
Mr. Vieira and Ms. Ribeiro, 41, are part of a generation of Black Brazilians who became the first in their families to 
get a college degree, taking advantage of programs enacted by President Luiz Inácio Lula da Silva, who governed 
Brazil from 2003 to 2010. 
 
The two are among the highest profile figures of a literary boom that includes contemporary writers and authors who 
are experiencing posthumous acclaim that eluded them when their seminal works were initially published. 
 
“Writers from marginalized communities have been producing important work for decades,” said Fernanda Rodrigues 
de Miranda, a literature professor in São Paulo, “but they ___________ trouble getting visibility.” 
 
For her doctoral dissertation, Ms. Rodrigues, who is Black, compiled all of the published novels she could find written 
by Black women from 1859 to 2006. 
 

Referência: https://www.nytimes.com/2022/02/12/world/americas/brazil-black-authors.html. Acesso em: 02/02/2022.  

 
 

30. De acordo com o texto, Itamar Vieira Júnior e 

Djamila Ribeiro representam uma importante geração 
contemporânea de autoras(es) negras(os). No trecho: 
“The two are among the highest profile figures of a 
literary boom […]”, a palavra (ou expressão) que 
traduz corretamente o termo destacado é: 
 

(a) entre eles. 
(b) ao longo. 
(c) entre nós. 
(d) acima. 
(e) entre. 
(f) I.R. 
 

_______________________________________ 

31. O livro “Torto Arado”, escrito por Itamar Vieira 

Júnior, é uma história que fala sobre 
 

(a) três irmãs que vivem em um distrito rural do 
nordeste brasileiro onde o legado da escravidão 
permanece impalpável. 

(b) duas irmãs que vivem em um distrito rural do 
nordeste brasileiro onde o legado da escravidão 
permanece palpável. 

(c) duas irmãs que vivem em um distrito urbano do 
nordeste brasileiro onde o legado da escravidão 
permanece palpável. 

(d) duas irmãs que vivem um em distrito rural do 
sudeste brasileiro onde o legado da escravidão 
permanece palpável. 

(e) duas irmãs que vivem em um distrito rural do 
noroeste brasileiro onde o legado da escravidão 
permanece palpável. 

(f) I.R. 

 
 
 

32. Os verbos que completam corretamente as 

lacunas do texto são, respectivamente, 
 
 

(a) sent – went – had. 
(b) had – went – sent. 
(c) sent – had – went. 
(d) went – had – sent. 
(e) had – sent – went. 
(f) I.R.  


