
 

 

PAVE XIII – 2016/2018 – TERCEIRA ETAPA 

09 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

 

 

 

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 se seus dados do CARTÃO-RESPOSTA estão corretos. Caso perceba algum dado 

incorreto, comunique ao fiscal de sala. 

03. Leia atentamente as instruções do CARTÃO-RESPOSTA. 

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

assinalá-la como resposta, você estará eliminando a possibilidade de ter pontos descontados. Cada 

questão errada terá desconto conforme previsto no edital. No caso de marca-la juntamente com 

outra opção, a questão será considerada dupla, ou seja, errada. 

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

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

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

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

posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

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

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

08. A Proposta da Redação encontra-se na página 03 deste caderno. 

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

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

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

DESCLASSIFICAÇÃO. 
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REDAÇÃO 

Texto 1  

Disponível em: http://encenasaudemental.net/mural/saude-mental-do-trabalhador-e-tema-
de-congresso-em-goias/ Acesso em29jul18 

 

Texto 2 

 

DEPRESSÃO NA GESTAÇÃO IMPACTA NA 

SAÚDE MENTAL DOS BEBÊS, DIZ ESTUDO 
Recém-nascidos t iveram pior desempenho em testes e 

também apresentaram índice maior do hormônio do 
estresse 

30/07/2018 - 08h10min 

Já bastante debatida, a depressão pós-parto afeta 

algumas mulheres até o primeiro ano após o nascimento do 

bebê. Do que ainda não se tem muita clareza é o impacto da 

depressão ao longo da gestação. Na tentativa de responder 

a essa questão, pesquisadores do King's College, de Londres, 

realizaram um estudo com 106 mulheres e acompanharam 

os bebês até um ano após o nascimento.  

A conclusão a que os pesquisadores chegaram é 

que há uma relação entre a inflamação induzida pela 

depressão e mudanças biológicas e comportamentais nos 

bebês. Para obter os resultados, os cientistas analisaram 

amostras de sangue e saliva das gestantes entre a 27ª e a 

32ª semanas de gestação para medir níveis de inflamação 

e cortisol. O grupo que teve depressão, de acordo com os 

exames, apresentou maiores índices de ambos. Além disso, 

elas deram à luz, em média, oito dias antes que as demais.  

Já os testes feitos nos recém-nascidos apontaram 

que os filhos de mães que tiveram depressão na gravidez 

obtiveram pior desempenho em testes de habilidades — 

que avaliaram o estado de alerta e a resposta a estímulos de 

luz e som. Os bebês também tiveram os níveis de cortisol 

medidos durante a rotina de imunização, aos dois meses e 

um ano. Aqueles cujas mães tinham sofrido com a doença 

tiveram o hormônio do estresse mais elevado após a 

vacinação do primeiro ano. 

— Nós já sabíamos que crianças nascidas de 

mulheres que ficaram deprimidas na gestação têm risco 

maior de desenvolver depressão quando adultos, e esse 

estudo identifica um importante mecanismo biológico que 

explica isso — disse Carmine Pariante, professora do 

Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's 

College London.  

— Curiosamente, as mudanças comportamentais 

e biológicas no bebê não estão relacionadas à depressão 

pós-parto, mas à doença na gestação, destacando a 

importância do ambiente uterino — completou. 

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2018/07/depressao-na-
gestacao-impacta-na-saude-mental-dos-bebes-diz-estudo-

cjk86801d02e501p6pah17cvd.html (Adaptado) Acesso em 29jul18 

 

Com base nos textos motivadores e em 

seu conhecimento de mundo, redija um texto 

dissertativo-argumentativo sobre A importância 

da valorização da saúde mental no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://encenasaudemental.net/mural/saude-mental-do-trabalhador-e-tema-de-congresso-em-goias/
http://encenasaudemental.net/mural/saude-mental-do-trabalhador-e-tema-de-congresso-em-goias/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2016/03/por-que-a-depressao-pos-parto-que-atinge-15-das-maes-ainda-e-tabu-5099685.html
https://www.kcl.ac.uk/news/news-article.aspx?id=66d571fa-a8be-4a34-8d19-fbca57845508
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2016/01/por-que-os-hormonios-sao-tao-importantes-para-o-equilibrio-do-corpo-4963368.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2018/07/depressao-na-gestacao-impacta-na-saude-mental-dos-bebes-diz-estudo-cjk86801d02e501p6pah17cvd.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2018/07/depressao-na-gestacao-impacta-na-saude-mental-dos-bebes-diz-estudo-cjk86801d02e501p6pah17cvd.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2018/07/depressao-na-gestacao-impacta-na-saude-mental-dos-bebes-diz-estudo-cjk86801d02e501p6pah17cvd.html


UFPel – PAVE 2016/2018– 3ª etapa  (Aplicação: 09/12/2018) 4 / 26 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Leia os textos a seguir para responder às questões de 1 a 3. 

Texto 1 

 

DIREITO DO TRABALHO? NÃO PARA AS MULHERES 

 Segundo o relatório do Banco Mundial intitulado ―Mulheres, Empresas e Direito 2018‖, 104 países ainda 1 
impedem que as mulheres realizem certas atividades simplesmente por serem mulheres. Aqui no Brasil, a restrição vigente 2 
proíbe que empregadores contratem mulheres para serviços que demandem ―o emprego da força muscular superior a 20 3 
(vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional‖. Mesmo que a lei mencionada 4 
– a Lei nº 5.452 de 1943 – objetive proteger as trabalhadoras, ela contradiz o artigo 7º da Constituição Federal, que impõe 5 
a ―proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 6 
estado civil‖. Essa lei, que pode muito bem gerar um debate sobre constituir uma proteção ou uma discriminação, coloca o 7 
Brasil entre os 104 países mencionados pelo Banco Mundial. 8 

Entretanto, as coisas são bem piores em outros países, os quais possuem restrições que não deixam brecha para 9 
serem consideradas ―protecionistas‖. Em Madagascar, por exemplo, as mulheres só podem trabalhar em ―estabelecimentos 10 
familiares‖. Isso significa que elas são impedidas de trabalhar no período da noite ou em profissões em que tenham que 11 
lidar com literatura ou outros objetos que sejam tidos como ―imorais‖. Já na Argentina, as mulheres não podem trabalhar 12 
na produção de licores ou com destilação de álcool. 13 

Mas é a Rússia que surpreende no quesito ―machismo trabalhista‖. Por lá existe uma lista com 456 tipos de 14 
trabalho que as mulheres são proibidas de realizar. Tal listagem foi iniciada ainda na União Soviética, em 1974, mas 15 
foi Putin que a tornou lei, em 2000. Assim, no país apenas homens podem ser motoristas de ônibus ou caminhão, parte da 16 
tripulação de navios ou mergulhadores profissionais, além de muitos outros cargos. 17 

Sobre essa disparidade entre os sexos, o Banco Mundial afirma que cerca de 2,7 bilhões de mulheres enfrentam ao 18 
menos um tipo de restrição legal baseada em gênero. Além disso, estima-se que exista uma perda de 15% nas economias 19 
dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), prejuízo que é causado 20 
por tais desigualdades de gênero. 21 

Disponível em <http://<http://www.politize.com.br/7-direitos-das-mulheres-negados-no-mundo/>. Acesso em 10 jul. 2018 (adaptado). 

Texto 2 

Disponível em: <https://contec.org.br/cai-participacao-de-mulheres-em-cargos-gerenciais-no-brasil-em-2016-aponta-ibge/>. Acesso em 10 jul. 2018. 

http://wbl.worldbank.org/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
https://nacoesunidas.org/agencia/bancomundial/
http://www.politize.com.br/russia-sistema-politico/
http://www.politize.com.br/transporte-publico-no-brasil-como-funciona/
http://www.politize.com.br/paralisacao-ou-greve-qual-a-diferenca/
http://www.politize.com.br/crise-economica-grecia-envolvimento-fmi/
http://www.politize.com.br/crise-economica-grecia-envolvimento-fmi/
http://www.oecd.org/
http://www.politize.com.br/desigualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres/
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1 

Com relação aos dois textos, podemos 

afirmar que 

 

 ambos tratam do lugar da mulher no mercado de (a)

trabalho. O primeiro relata o desemprego das 

mulheres ao redor do mundo, e o segundo 

analisa a predominância masculina em cargos de 

chefia. 

 segundo o texto Direito do trabalho? Não para as (b)

mulheres, o Brasil não possui, em sua legislação, 

nenhum impedimento às mulheres em relação a 

atividades a serem realizadas no mercado de 

trabalho.  

 segundo os dados do IBGE, em 2016 o número (c)

de mulheres em cargos de chefia aumentou em 

relação ao ano de 2013. 

 segundo os dados do IBGE, o número de (d)

mulheres em cargos de chefia vem crescendo de 

2012 a 2016. 

 eles tratam do lugar da mulher no mercado de (e)

trabalho. O primeiro aborda, entre outros 

aspectos relacionados ao tema, o impedimento 

imposto às mulheres por países como 

Madagascar, Rússia e Argentina na realização 

de determinadas atividades. O infográfico 

apresenta dados que destacam a predominância 

masculina em cargos de chefia no Brasil.  

 I.R. (f)

 

2 

A partir da comparação entre os dois 

textos, analise as assertivas abaixo. 

 

 Ambos os textos tratam da realidade das I)

mulheres no mundo: do preconceito no 

mercado de trabalho, do assédio sofrido e dos 

baixos salários; porém eles salientam que, nos 

últimos anos, esse problema tem decrescido. 

 A legislação brasileira impõe restrições II)

relacionadas ao uso de força muscular (no 

máximo 20 quilos para o trabalho contínuo e 

25 quilos para o trabalho ocasional) pelas 

mulheres na realização de atividades 

remuneradas.  

 No Brasil, o número de mulheres em cargos III)

de chefia decresceu de 2013 a 2016. 

 Os dois textos tratam da subjugação da IV)

mulher no mercado de trabalho, seja por meio 

de leis que proíbem a execução de 

determinadas tarefas (na Rússia, por exemplo, 

as mulheres não podem ser motoristas) seja 

por meio da baixa participação feminina em 

cargos gerenciais. 

 

Estão corretas:  

 

 I, II, III, apenas. (a)

 II, III, IV, apenas. (b)

 I, II, III, IV, apenas. (c)

 II e III, apenas. (d)

 III e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

3 

A respeito do uso de aspas em trechos do 

texto Direito do trabalho? Não para as mulheres 

pode-se afirmar que 

 

 em “machismo trabalhista” (linha 14) elas são (a)

utilizadas para destacar a expressão. 

 em “proibição de diferença de salários, de (b)

exercício de funções e de critério de admissão 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” 

(linhas 6 e 7) elas são utilizadas porque trata-se 

de uma citação. 

 no título “Mulheres, Empresas e Direito 2018” (c)

(linha 1) elas são utilizadas para destacar as 

expressões coloquiais. 

 em “protecionistas” (linha 10), “estabelecimentos (d)

familiares”, (linhas 10 e 11) e “imorais” (linha 12) 

elas são utilizadas para ressaltar que tais 

palavras são citações do relatório do Banco 

Mundial. 

 todas as aspas foram utilizadas para indicar as (e)

citações do relatório do Banco Mundial.  

 I.R. (f)
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4 

 

DAHMER, André. Tirinha aos homens de bem. Disponível em: <http://abordagempolicial.com/2014/02/tirinha-policial-87-2/>. Acesso em 16 jul. 2018.  

 

Acerca dos aspectos linguísticos presentes na tira, classifique como Verdadeira (V) ou Falsa (F) as 

afirmações abaixo. 

(   ) A expressão “o mal” completa a significação dos verbos “combater” e “torturar” nas duas primeiras 

orações expostas na tira. 

(   ) A oposição entre “bem” e “mal” caracteriza-se como uma antítese, já que agrupa significados contrários 

numa mesma unidade de sentido. 

(   ) A repetição da palavra “bem” não é relevante para a compreensão do texto, uma vez que a repetição não 

é um recurso coesivo. 

(   ) A última oração, “Ainda bem que estamos do lado do bem”, apresenta uma ironia, pois ressalta os 

aspectos negativos do bem, mencionados anteriormente. 

 

A sequência correta de V e F, de cima para baixo, é: 

 

 F – F – V – F. (a)

 V – V – V – F. (b)

 V – V – F – V.  (c)

 V – V – V – V. (d)

 F – V – V – V. (e)

 I.R. (f)

5 

Leia o trecho a seguir do romance Hotel 

Atlântico (1989), de João Gilberto Noll. 

 

Me olhei num espelho no pequeno saguão do 

hotel. Eu estava de boné, mas como o homem da portaria 

me tinha dito que a temperatura da noite caíra bastante, 

que o vento ia levando tudo de roldão, puxei o capuz da 

jaqueta por cima do boné. 

Naquele espelho, eu parecia de uma terra 

remota, obrigado a enfrentar diariamente as maiores 

intempéries.  Senti como se uma falta do que eu jamais 

precisaria suportar. Baixei os olhos. 

(NOLL, 1989, p. 32) 

Podemos afirmar que o narrador-

protagonista 

 

 descreve a si mesmo como pertencente ao lugar, (a)

pois se sente à vontade com a imagem refletida 

no espelho. 

 está insatisfeito com a sua aparência e com as (b)

roupas que utiliza, já que o capuz remete ao 

desleixo em que se encontra. 

 está indiferente à sua aparência e às suas (c)

vestimentas, sente-se pertencente ao lugar, ao 

frio e, por isso, pode vencer as intempéries. 

 está consciente de sua degradação, não (d)

pertence ao lugar e sua existência é marcada por 

lacunas, tanto que mal consegue se definir ao 

contemplar a própria imagem. 

 apresenta uma autoimagem sem conflitos, (e)

alterada pelo local em que habita, uma vez que o 

personagem encontrou a si mesmo em sua 

viagem.  

 I.R.(f)
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Geografia 

6 

Texto 1 

A qualidade de vida urbana tornou-se uma 

mercadoria, assim como a própria cidade, num mundo 

onde o consumismo, o turismo e a indústria da cultura e 

do conhecimento se tornaram os principais aspectos da 

economia política urbana. A tendência pós-moderna de 

encorajar a formação de nichos de mercado – tanto, 

hábitos de consumo, quanto formas culturais – envolve a 

experiência urbana contemporânea com uma aura de 

liberdade de escolha, desde que se tenha dinheiro.   

HARVEY, Lutas Sociais, São Paulo, n.29, p.73-89, jul./dez. 2012. 

 
Texto 2 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/01/internacional/1525166365_582778.html  

Em maio de 2018 o Brasil assistiu a uma 

catástrofe urbana: um prédio de mais de 20 andares 

desabou após pegar fogo nas proximidades do Largo 

do Paissandu, centro de São Paulo. No prédio, havia 

uma ocupação com cerca de 150 famílias que não 

tinham moradia própria e por isso ali estavam.  

 

A partir da leitura dos textos acima e de 

seus conhecimentos, assinale a alternativa que 

melhor explica este acontecimento.  

 

 As ocupações acontecem no Brasil, (a)

principalmente, porque a moradia é mercadoria 

do sistema capitalista que, ao privar quem não 

tem recursos financeiros para a aquisição da 

casa própria, priva-os também do direito à 

cidade, repelindo-os para as periferias. 

 As ocupações, como a desse caso, são práticas (b)

recorrentes de movimentos sociais, que querem 

contribuir para o fortalecimento da doutrina 

neoliberal. 

 O direito à cidade é garantido a todas as (c)

pessoas pelas estruturas de governo que se 

pautam na dignidade humana; por isso, elas 

ocuparam o prédio, para garantir esse direito. 

 As populações de baixa renda não devem (d)

habitar o centro da cidade; por isso, a ocupação 

era regulamentada pelo governo do município de 

São Paulo, que atribuía amplos poderes de 

reestruturação do prédio aos moradores.   

 Os moradores da ocupação que desabou não (e)

vivenciam a crise econômica do Brasil porque ali 

não pagavam aluguel, o que gerava um grande 

prejuízo para o governo federal, dono do prédio.   

 I.R. (f)

 

7 

Observe o gráfico da urbanização mundial a 

seguir:  

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm (Adaptado) 

 

Sobre a urbanização, pode-se afirmar 

que: 

 

 o aumento da população em áreas rurais devido (a)

ao aumento do desemprego nas cidades e à 

maior oferta de vagas no setor primário 

caracteriza o processo de urbanização.  

 é a diminuição da população de um país tanto (b)

pelo crescimento natural negativo quanto pela 

emigração em massa de refugiados de guerras.  

 a diminuição na taxa de natalidade e na taxa de (c)

mortalidade, que implica no declínio da 

expectativa de vida, além de uma maior 

participação da mulher no setor primário 

desencadeiam o processo de urbanização.  

 a industrialização provoca um elevado êxodo (d)

rural, urbanizando as cidades. Portanto, a 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/01/internacional/1525166365_582778.html
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
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urbanização é o aumento da população urbana 

em relação à população rural. 

 a diminuição da participação do homem no (e)

mercado de trabalho e o aumento da migração 

de transumância na  região Nordeste são fatores 

que culminam na urbanização do território 

brasileiro. 

 I.R. (f)

 

8 

Analise a tabela a seguir: 

Disponível em: htpp://exercícios.mundoeducação.bol.uol.com.br/exercícios-geografia-
brasil/exercícios-sobre-densidade-demografica-no-brasil.htm. Acesso em 13/10/2017. 

 

De acordo com os dados na tabela, é 

correto afirmar que  

 

 o Brasil é um país considerado populoso, mas (a)

não é povoado. 

 a China é um país considerado povoado, mas (b)

não é populoso. 

 a Índia é um país populoso, e a Austrália é (c)

povoado. 

 a Argentina e o Cazaquistão são países (d)

povoados. 

 Canadá e Argélia são países populosos. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

9 

Os fluxos populacionais entre países são 

denominados migrações internacionais. Elas podem 

ocorrer por atração ou repulsão, sendo que a primeira 

geralmente acontece quando as pessoas vivem em países 

nos quais não há boas condições de vida e de trabalho e 

são atraídas por países desenvolvidos, como Estados 

Unidos da América, países da Europa desenvolvida e 

Japão. A segunda, são as migrações onde o indivíduo 

deixa seu país devido a problemas políticos, 

perseguições, guerras, entre outros.  

[...]O conflito da Síria é um dos maiores 

motivadores da onda migratória na Europa. Segundo a 

Eurosat (2016), a violência constante no Afeganistão e na 

Eritreia, assim como a pobreza no Kosovo também tem 

levado pessoas a procurar asilo em outros países.[...] 

[...]esse aumento do fluxo de refugiados 

multiplicou as ocorrências de intolerância racial, social, 

religiosa para com os grupos estrangeiros, motivada por 

divergências sociais e culturais.[...] 

[...]Um estudo feito pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) mostrou que 

o fluxo de refugiados vem aumentando 

consideravelmente, sobretudo no Brasil, se mostrando 

urgente uma resposta adequada à esta crescente 

demanda. 

Guia de Estudos PelotasMUN 2017, Relações Internacionais UFPel. 

 

Considere as seguintes afirmativas: 

 

 A história dos refugiados relaciona-se I)

diretamente com diversos conflitos, como 

guerras e tensões políticas. 

 Os crimes de ódio – racismo, xenofobia, entre II)

outros – ferem a declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

 A Europa está de portas abertas para receber III)

refugiados, estabelecendo políticas para atraí-

los. 

 A Síria é um dos países que está no centro da IV)

crise dos refugiados com uma média de 4,9 

milhões de refugiados pelo mundo. 

Estão corretas:  

 II, III e IV, apenas. (a)

 I, II e IV, apenas. (b)

 I, III, IV, apenas. (c)

 II, apenas. (d)

 I e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)
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10 

Leia o texto e analise a imagem. 

A indústria 4.0 deve criar 30 novas profissões, mostra estudo. O avanço da indústria 4.0 deverá criar 30 novas 

profissões em oito áreas nos próximos anos. Os dados constam em um estudo realizado pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) divulgado recentemente. 

Entre os segmentos beneficiados com novas profissões, estão: setor automotivo; setor de alimentos e bebidas; 

setor de construção civil; setor têxtil e vestuário; setor de tecnologia da informação e comunicação; setor de máquinas e 

ferramentas; setor químico e petroquímico; setor de petróleo e gás. 

A indústria 4.0 - ou quarta revolução industrial - marca a integração entre o mundo físico e virtual e abrange as 

áreas da internet das coisas, big data e inteligência artificial. 

"Estão sendo criados novos padrões, produtos e formas de como produzir e comercializar. É claro que tudo isso 

determina mudanças no mercado de trabalho", afirma o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi. ―Novas tecnologias estão 

reconfigurando o chão de fábrica. ‖ Há países mais avançados no desenvolvimento da indústria 4.0. Na dianteira estão 

Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e China. "Mas aqui no Brasil a indústria 4.0 está acontecendo de maneira 

crescente", afirma. 

  Disponível em : https://g1.globo.com/economia/noticia/industria-40-deve-criar-30-novas-profissoes-mostra-estudo.ghtml Acessado em 26/07/2018 (Adaptado) 

Disponível em: https://www.valor.com.br/empresas/5473259/industria-40-abre-novo-leque-de-receitas 

 

A partir da leitura e da interpretação dos textos acima, é possível compreender que: 

 

 a internet é fundamental para o desenvolvimento da indústria 4.0, porém não é capaz de acompanhar as (a)

mudanças que estão nas oito grandes áreas que o texto menciona. Desta forma, dentro de pouco tempo a 

internet estará à margem do processo de revolução industrial. 

 em relação às oito grandes áreas mencionadas no texto, não há possibilidade de encaixá-las no que se (b)

chama de indústria 4.0, pois seguem uma linha de produção definida entre a segunda e a terceira revolução 

industrial. 

 o avanço da indústria 4.0 depende do empenho do governo para que seja estimulado e, assim, aconteçam as (c)

mudanças, o que é o caso do Brasil, que está competindo fortemente com países como China, Estados 

Unidos e Coréia do Sul. 

 a Indústria 4.0 caracteriza a quarta revolução industrial e tem como marco a conexão entre o mundo físico e o (d)

mundo virtual, gerando dados e modificando as relações de trabalho. São novas formas de organização da 

sociedade, e se diferencia de forma clara das outras três revoluções.  

 a imagem apresenta claramente as características de cada uma das revoluções industriais, porém não é (e)

possível estabelecer a relação com o texto, já que no Brasil não há mão de obra qualificada que acompanhe 

esse tipo de desenvolvimento. 

 I.R. (f)

https://g1.globo.com/economia/noticia/industria-40-deve-criar-30-novas-profissoes-mostra-estudo.ghtml%20Acessado%20em%2026/07/2018
https://www.valor.com.br/empresas/5473259/industria-40-abre-novo-leque-de-receitas
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Matemática 

11 

Dividindo o polinômio  

P(x) = 5x
5
 + 3x

3
 – 2x

2
 + 192 por (x + 2), obtém-se: 

 

 5x
4
 – 10x

3
 + 23x

2
 – 48x + 96 (a)

 5x
4
 + 3x

2
 – 2x + 192 (b)

 – 5x
4
 + 3x

2
 – 2x + 96 (c)

 x
4
 – x

3
 + x

2
 – x + 96 (d)

 x
5
 + x

3
 – x

2
 + 96 (e)

 I.R. (f)

 

12 

Num certo posto de combustíveis em 

Pelotas, o litro de gasolina, em setembro de 2018, 

estava sendo vendido por R$ 4,80. Sabe-se que os 

impostos incidentes sobre esse produto (CIDE, PIS e 

Cofins e ICMS ) somam 45% sobre o preço final na 

bomba. Certo dia, esse posto resolveu vender 

combustíveis com isenção de impostos. O lucro que 

um cliente obteve abastecendo 50 l de gasolina 

nesse posto de combustível, neste dia quando 

comparado a se abastecesse em outro dia, em 

que o preço não estivesse com isenção de 

impostos, foi de 

 

 R$ 112,80 (a)

 R$ 127,20 (b)

 R$ 254,40 (c)

 R$ 132,00 (d)

 R$ 124,80 (e)

 I.R. (f)

 

13 

Visitando a Fenadoce (Feira Nacional do 

Doce), na cidade de Pelotas, deparei-me com a 

seguinte oferta: um quindim por R$ 4,00, um ninho 

por R$ 3,00 e 3 brigadeiros por R$ 2,00. Com R$ 

100,00, quero comprar doces para presentear os 

colegas da sala de aula, de modo que não sobre 

troco. Deste modo, a bandeja de doces seria 

formada por 

 

 4 quindins, 18 ninhos, 78 brigadeiros. (a)

 8 quindins, 11 ninhos, 81 brigadeiros. (b)

 12 quindins, 4 ninhos, 84 brigadeiros. (c)

 3 quindins, 10 ninhos, 87 brigadeiros. (d)

 20 quindins, 10 ninhos, 70 brigadeiros. (e)

 I.R. (f)

 

14 

A lei seca, adotada há alguns anos atrás 

pelo DENATRAN, regula a quantidade de álcool 

etílico máximo no sangue para condução de veículos 

automotores, sob pena de multa, apreensão do 

veículo e outras punições ao condutor. O álcool 

etílico é metabolizado pelo corpo humano a uma taxa 

constante (independente da concentração). 

Supondo que essa taxa seja de 10ml por hora 

para a pessoa voltar a dirigir com segurança, 

quanto tempo é necessário, em horas, para 

eliminar os efeitos de um litro de cerveja, 

contendo 3% de álcool etílico? 

 

 2 h (a)

 3 h (b)

 4 h (c)

 6 h (d)

 5 h (e)

 I.R. (f)

 

15 

Um professor de Matemática do Ensino 

Médio informou aos estudantes os pontos A (–2 , 1); 

B( 1 , 3) e C (– 4 , – 2) como vértices de um suposto 

triângulo. Desta forma, ele deixou a possibilidade de 

os alunos desenharem ou não um triângulo. Além 

disso, o professor intencionava verificar a 

compreensão dos estudantes sobre as condições de 

alinhamento de três pontos. Os alunos descobriram 

que: 

 

 como o determinante é 5, os pontos estão (a)

alinhados e, então, não é possível desenhar o 

triângulo.  

 como o determinante  é 0 (zero), os pontos  (b)

estão alinhados e, então, é possível desenhar o 

triângulo.  

 como o determinante é 19, os pontos não estão (c)

alinhados e ,então, é possível desenhar o 
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triângulo; logo, os alunos entenderam o 

conteúdo. 

 como o determinante é –5, os pontos não estão (d)

alinhados e, assim, é possível  desenhar o 

triângulo.  

 como o determinante  é –19, os pontos  estão (e)

alinhados e, por isso, é possível desenhar o 

triângulo. 

 I.R.  (f)

 

 

 

 

 

 

 

História 

16 

A ALVORADA – Periódico Literário, Noticioso e Crítico In: 
www2.assis.unesp.br/cedap/cat_imprensa_negra/verbetes/a_alvorada.html 

―Durante boa parte do Século XX, Pelotas 

conheceu uma imprensa negra operária vibrante. Um dos 

principais jornais da imprensa negra de Pelotas foi A 

Alvorada (1907-1965). Dedicava-se à informação, à 

educação, ao protesto da comunidade negra contra a 

discriminação e à denúncia de condições de trabalho 

precárias. 

Nos anos 1930, A Alvorada tornou-se o jornal 

oficial da Frente Negra Pelotense, de tendência política 

trabalhista, defendeu a incorporação dos negros à 

construção da nacionalidade, denunciou o racismo e 

liderou inúmeras campanhas pró-educação‖  

(SÁ, Jardélia Rodrigues. (et al.) Pessoas Comuns, Histórias Incríveis: a construção da 
liberdade na sociedade sul-riograndense. Porto Alegre: UFRGS / EST Edições, 2017. 

p.p.75-76) 

 

O jornal “A Alvorada”, em sua atuação, 

combatia um problema que até hoje a sociedade 

brasileira enfrenta, que é: 

 

 a falta de liberdade de imprensa. (a)

 o monopólio dos meios de comunicação. (b)

 a discriminação racial contra os negros. (c)

 o alto índice de analfabetismo no país.  (d)

 a discriminação racial contra os imigrantes (e)

europeus. 

 I.R. (f)

 

17 

A famosa frase dita por Lênin, “um passo 

para trás, para depois dar dois à frente”, define 

 

 a divisão do Partido Operário Social-Democrata (a)

Russo (POSDR) entre Mencheviques 

(evolucionários) e Bolcheviques 

(revolucionários).  

 a Nova Política Econômica (NEP) a qual permitiu (b)

que algumas práticas do sistema capitalista 

fossem adotadas, possibilitando, assim, o 

avanço da nascente economia soviética. 

 a assinatura do Tratado de Brest-Litovski que (c)

marcou a saída da Rússia da 1ª Guerra Mundial. 

 a Revolução Russa de 1905, que foi considerada (d)

um “ensaio geral” para a Revolução de 1917. 

 a Revolução de Fevereiro, que derrubou a (e)

autocracia do Czar Nicolau II. 

 I.R. (f)

18 

―Os Estados Unidos viviam seus dias de glória. A 

dança agitava os salões, principalmente aquelas que 

tivessem características menos convencionais como a 

valsa, que predominou no século XIX. Houve uma 

verdadeira busca de ritmos e sons diferentes, 

emocionantes, como os africanos e latino-americanos.[ ..] 

o jazz e o blues conseguiram espaços e se espalharam 

por todo o mundo, com muita rapidez, auxiliados pelo 

gramofone e pela prosperidade dos ―Anos Felizes‖ do 

capitalismo norte-americano‖ 

HOBSBAWM, Eric. História Social do Jazz. 
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Assinala V para a alternativa Verdadeira e 

F para a alternativa Falsa. 

 

(   ) O clima de otimismo econômico do período 

pós guerra dissimulou os conflitos 

envolvendo negros e imigrantes, assim 

como a intolerância social, o crime 

organizado e a corrupção política. 

(   ) Possuindo aproximadamente menos que 

metade de todo o ouro que circulava nos 

mercados financeiros do mundo, os EUA 

saíram da Primeira Guerra Mundial como 

grandes devedores para os países 

europeus. 

(   ) O pós guerra, período conhecido como 

“Anos Felizes”, foi uma fase de enorme 

euforia e prosperidade para os EUA, que 

durou até a crise de 1929. 

(   ) A prosperidade econômica dos EUA, na 

década de 1920, não era partilhada por 

todos os norte-americanos; havia grande 

concentração de renda e cerca de 50% da 

população vivia abaixo da linha da pobreza. 

(   ) Nessa época, as leis de segregação racial, 

que proibiam os negros de frequentar 

escolas e bares e até de entrar em ônibus e 

banheiros públicos exclusivos dos brancos, 

foram abolidas na região sul dos Estados 

Unidos. 

A sequência correta de V e F, de cima 

para baixo, é: 

 

 F – F – V – V – F. (a)

 V – F – V – V – F.  (b)

 F – V – F – F – V. (c)

 V – F – V – F – F. (d)

 V – V – F – F – V. (e)

 I.R. (f)

19 

―No começo da guerra, não era possível de 

maneira alguma ter a certeza de que os Estados Unidos 

se tornariam o primeiro país a construir uma bomba 

atômica. Antes de 1939, cientistas de vários países 

estavam empenhados em pesquisas nucleares e 

partilhavam livremente esse conhecimento com colegas 

de outras nações. Uma química franco-polonesa, Marie 

Curie, descobrira o princípio básico da radioatividade. 

Um judeu nascido na Alemanha, Albert Einstein, 

concebeu a teoria da relatividade, que serviu de 

sustentação ao posterior desenvolvimento da física 

nuclear. Um italiano, Enrico Fermi, deu sequencia às 

pesquisas pioneiras de Szilard, cientista nascido na 

Hungria, sobre reações em cadeia. Otto Frisch, um judeu 

austríaco, explicou como um átomo de urânio pode ser 

dividido em dois, cunhando o termo ‗fissão‘ para 

descrever o processo. O dinamarquês Niels Bohr mostrou 

como o Isótopo U-235 do Urânio poderia tornar-se base 

para a bomba atômica. Foi somente depois que os 

nazistas invadiram a Polônia, em setembro de 1939, que 

a pesquisa nuclear tornou-se um segredo militar 

cuidadosamente preservado, cujo nome secreto era 

‗PROJETO MANHATTAN‘.‖ 

DOBBS, Michael. Seis Meses em 1945: Roosevelt, Stálin, Churchill e Truman: da segunda 
Guerra à Guerra Fria. 1ªed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p.297 

 Imagem da Bomba Atômica lançada em 06/08/1945 chamada de 

“Little-Boy” 

 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, a 

rendição dos alemães não significou o fim do conflito, 

pois estadunidenses e japoneses continuavam em 

guerra no Pacífico. A Segunda Guerra Mundial 

chegou ao fim quando os norte-americanos 

lançaram duas bombas atômicas sobre 

 

 

 as cidades soviéticas de Stalingrado e (a)

Leningrado. 

 as cidades alemãs de Berlim e Nuremberg. (b)

 as cidades italianas de Roma e Nápolis. (c)

 as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. (d)

 as cidades polonesas de Varsóvia e Cracóvia. (e)

 I.R. (f)

20 

Em torno dos governos relacionados com a 

Ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), 

estabeleça a correspondência. 

 

1.  Governo Geisel. 

2.  Governo Médici. 

3.  Governo Castello Branco.  

4.  Governo Costa e Silva. 

5.  Governo Figueiredo. 
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(   ) “Anos de chumbo” – “Brasil, ame-o ou 

deixe-o” – “Milagre Econômico”. 

(   ) Passeata dos cem Mil – Discurso do dep. 

Moreira Alves – Fechamento do Congresso 

– AI-5. 

(   ) Lei da Anistia – Pluripartidarismo - Diretas 

Já – Eleição indireta de Tancredo Neves. 

(   ) Bipartidarismo – SNI (Serviço Nacional de 

Informações) – PAEG (Programa de Ação 

Econômica do Governo). 

(   ) Abertura política “lenta, gradual e segura” – 

morte de Vladimir Herzog – Lei Falcão – 

Fim do AI-5. 

 

A sequência numérica que preenche as 

lacunas corretamente é  

 

 2 – 4 – 5 – 3 – 1. (a)

 1 – 3 – 5 – 4 – 2. (b)

 4 – 1 – 5 – 3 – 2. (c)

 2 – 4 – 1 – 3 – 5. (d)

 3 – 2 – 4 – 5 – 1. (e)

 I.R. (f)

 

Física 

21 

João foi pescar na praia do Cassino- RS. 

Chegando lá, após algum tempo, começou uma 

tempestade com descargas atmosféricas. João teve 

que recolher o seu material de pesca porque sua 

vara de pescar tinha um aviso para não usar em 

tempestades com descargas atmosféricas. Este 

aviso é devido à vara de pesca: 

 

 ficar molhada  e facilitar as descargas (a)

atmosféricas. 

 estar ligada ao anzol  e facilitar as descargas (b)

atmosféricas. 

 formar uma ponta e facilitar as descargas (c)

atmosféricas. 

 se curvar e “puxar” as descargas atmosféricas. (d)

 não ter empunhadura emborrachada. (e)

 I.R. (f)

 

 

22 

Observe a figura abaixo: 

Fonte autoral, 2018 

Na associação da figura,  i2 = 4 A e            

R1 = 6  . Sendo a corrente elétrica total igual a 6 A, 

os valores da corrente elétrica i1, da resistência 

elétrica R2 e da diferença de potencial total do 

circuito são, respectivamente, iguais a: 

 

 3 A, 2 Ω  e 12 V. (a)

 2 A, 3 Ω e 8 V. (b)

 2 A, 3 Ω e 12 V. (c)

 4 A, 8 Ω e 10 V. (d)

 1 A, 2 Ω e 10 V. (e)

 I.R. (f)

 

23 

Para obter a economia de energia elétrica, o 

morador de uma casa fez a troca de duas lâmpadas 

fluorescentes para duas lâmpadas de led. Uma 

lâmpada de led de 7 W fornece a mesma 

luminosidade que uma lâmpada fluorescente de 

15W. Considerando que as lâmpadas sejam 

utilizadas, diariamente, por 5 horas e que 1 KWh 

equivale a R$ 0,70, a economia de energia elétrica 

que ele conseguiu com a troca das lâmpadas, em 

KWh e em R$, ao longo de um mês será, 

respectivamente, igual a 

 

 2,4 KWh e R$ 1,68 (a)

 2,4 KWh e R$ 0,84 (b)

 0,84 KWh e R$ 1,68 (c)

 1,2 KWh e R$ 0,84 (d)

 3 KWh e R$ 2,20 (e)

 I.R. (f)
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24 

Considerando os conceitos sobre 

eletrostática, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F), 

para as afirmações a seguir. 

 

(   ) A existência do campo elétrico de uma 

carga geradora depende da carga de prova. 

(   ) Uma carga positiva, ao ser colocada em 

uma região de campo elétrico, sempre se 

desloca em sentido contrário às linhas do 

campo elétrico 

(   ) As linhas de força geradas por uma carga 

negativa são radiais e têm sentido 

convergente para a carga.   

A sequência correta de V e F, de cima 

para baixo, é: 

 

 F – F – F. (a)

 V – F – V. (b)

 F – F – V.  (c)

 V – V – F. (d)

 F – V – F. (e)

 I.R. (f)

 

25 

Dois fios condutores, f1 e f2, paralelos e 

imersos no vácuo, estão sendo percorridos por 

correntes elétricas de valores I1=10 A e I2=20 A, 

respectivamente, de acordo com a figura a seguir. 

Fonte autoral, 2018 

Considerando que o ponto P encontra-se no 

mesmo plano dos fios f1 e f2 e que ele esteja 

equidistante deles, é correto afirmar que: 

 

(a) a intensidade do campo magnético resultante no 

ponto  P equivalerá à metade da intensidade de 

campo magnético produzido por f2 sobre o 

mesmo ponto. 

(b) a intensidade do campo magnético resultante no 

ponto P equivalerá à metade da intensidade de 

campo magnético produzido por f1 sobre o 

mesmo ponto. 

(c) a intensidade do campo magnético resultante no 

ponto  P equivalerá ao dobro da intensidade de 

campo magnético produzido por f2 sobre o 

mesmo ponto. 

(d) a intensidade do campo magnético resultante no 

ponto P equivalerá à intensidade de campo 

magnético produzido por f2 sobre o mesmo 

ponto. 

(e) a intensidade do campo magnético resultante no 

ponto P será nula.  

(f) I.R. 

Biologia 

26 

O naturalista inglês Charles Darwin formulou 

sua teoria evolucionista, conhecida como 

darwinismo, em 1859. Ele propôs que as espécies 

evoluem por seleção natural, o que é aceito até hoje 

como parte da atual teoria evolutiva. Sobre a teoria 

evolucionista de Darwin, é correto afirmar que: 

 

 os indivíduos mais bem adaptados se (a)

reproduzem e transmitem as características para 

sua prole.  

 os indivíduos que usam mais de uma estrutura (b)

do seu corpo conseguem melhorá-lo para se 

adaptar ao ambiente. 

 os indivíduos que permanecem vivos por mais (c)

tempo, mesmo que não se reproduzam, são os 

mais adaptados.  

 os indivíduos buscam aprimorar suas estruturas (d)

para se adaptar ao ambiente. 

 é um processo em que os indivíduos são sempre (e)

mais fortes e maiores. 

 I.R. (f)
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27 

A aranha Misumenops pallidus (figura 

abaixo) vive nos líquens dos butiazais. De cor verde 

pálida, é difícil identificá-la, pois tem a mesma 

coloração dos líquens, parecendo se camuflar com 

eles à espera de insetos desatentos.  

Disponível em: Misumenops_pallidus_Cangrejo_02_NaturalezaMisiones 

Sobre a camuflagem, é correto afirmar 

que é um processo 

 

 gerado por pressão ambiental sem intenção, em (a)

que as aranhas Misumenops  pallidus se 

alimentam dos líquens, adquirindo sua 

coloração. 

 sem pressão ambiental, com intenção da aranha (b)

Misumenops  pallidus em buscar um local de cor 

similar à sua coloração corporal. 

 sem pressão ambiental e sem intenção da (c)

aranha Misumenops  pallidus em buscar um local 

de cor similar à sua coloração corporal. 

 gerado por pressão ambiental, sem intenção, em (d)

que as aranhas Misumenops  pallidus que vivem 

sobre os líquens são menos predadas e se 

reproduzem com mais sucesso do que as 

aranhas que não vivem sobre esses líquens. 

 conduzido pela aranha Misumenops pallidus,  (e)

que se alimenta dos líquens para adquirir sua 

coloração. 

 I.R. (f)

28 

Em 1902, o médico Landsteiner e seus 

colaboradores classificaram o sangue humano em 4 tipos, 

denominados: A, B, AB e O – conhecido como  Sistema 

ABO. A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos, 

segundo Landsteiner, deve-se à presença de substâncias 

no plasma sanguíneo e na membrana das hemácias. 

AMABIs, J. M. & MARTHO, G.R. Biologia dos Organismos. São Paulo: Moderna, 2004. 2ed. 
V.03. P.45-47 

Observe a tabela: 

Grupo 

Sanguíneo 

Aglutinogênios 

(Hemácias ) 

Aglutininas 

(Plasma) 

A  Anti-B 

B B  

AB AB ___ 

O ___  

 

Os números ,  e  que aparecem na 

tabela, correspondem respectivamente a: 

 

  A;  Anti-B;  Anti-A e Anti-B. (a)

  B;  Anti-B;  Anti-A e Anti-B. (b)

  B;  Anti-A;  Anti-A.  (c)

  A;  Anti-A;  Anti-A e Anti-B.  (d)

  B;  Anti-A;  Anti-B. (e)

 I.R. (f)

29 

Na Eritroblastose Fetal ocorre a hemólise 

(destruição das hemácias) no recém-nascido, 

causando anemia e acúmulo de bilirrubina no 

sangue, que provoca a icterícia (pele amarelada). 

Esta doença ocorre devido à incompatibilidade 

sanguínea do fator Rh materno com o do bebê. 

Com base nessas informações e em seus 

conhecimentos, para que ocorra a Eritroblastose 

Fetal é necessário que: 

 

 a mãe seja Rh– e o filho Rh–. (a)

 ambos os pais sejam Rh +. (b)

 a mãe seja Rh– e o filho Rh+. (c)

 a mãe seja Rh+ e o filho Rh–. (d)

 ambos os pais Rh– gerando filho Rh–. (e)

 I.R. (f)

30 

Células–tronco embrionárias podem ser 

encontradas na fase de desenvolvimento do 

embrião, em que há a formação de uma camada de 

pequenas células que circunda uma cavidade 

preenchida por líquido.  

Essa fase é denominada: 

 

 mórula. (a)

 blástula. (b)

 clivagem. (c)

 gástrula. (d)

 fecundação. (e)

 I.R. (f)
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Química 

31 

Os ácidos graxos são substâncias orgânicas 

presentes na maioria dos alimentos. Dentre eles, 

podemos destacar os ácidos graxos ômega 3, que 

apresentam um ligação dupla no antepenúltimo carbono 

da cadeia. Esta substância não é produzida pelo 

organismo dos seres humanos e nem de nenhum outro 

mamífero, mas é essencial para a saúde. Sendo assim, 

alimentos que contenham tal substância devem compor a 

dieta alimentar. O consumo deste tipo de substância 

favorece a diminuição dos níveis de triglicerídeos e 

colesterol alto, sendo ainda um aliado cardíaco, pois 

controla a pressão arterial, regula a circulação sanguínea 

e o ritmo normal, concluindo, mantêm nosso coração 

saudável. 

CANTO, Eduardo Leite, Química na Abordagem do Cotidiano; Vol. Ùnico. 1ªed. São Paulo, 
Saraiva, 2015. 

 

Estrutura do ácido graxo linolênico (ômega 3) 

 

De acordo com a estrutura do ácido graxo 

ômega 3, podemos afirmar que: 

 

 apresenta cadeia aberta, normal, saturada e (a)

heterogênea. 

 apresenta cadeia alifática, ramificada, insaturada (b)

e homogênea. 

 apresenta cadeia alicíclica, normal, insaturada e (c)

heterogênea. 

 apresenta cadeia aromática, ramificada, (d)

insaturada e homogênea. 

 apresenta cadeia alifática, normal, insaturada e (e)

homogênea. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

32 

As margarinas são ingredientes presentes no nosso dia-a-dia, seja para a preparação de bolos, recheio de pães, 

para fritar entre outros. Tal substância é produzida pela reação de hidrogenação de óleos, conforme a figura abaixo. 

Fonte autoral, 2018 

O consumo excessivo deste tipo de gordura não é aconselhável, pois ela aumenta a chance de obstrução 

de artérias e veias, como também aumenta as taxas de colesterol. 

De acordo com o texto, podemos observar um exemplo de reação do tipo _______________, em que 

ocorre a transformação de um óleo _________________em uma gordura ________________.  

Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas acima. 

 

 oxidação – saturado – insaturada. (a)

 esterificação – insaturado – saturada. (b)



UFPel – PAVE 2016/2018– 3ª etapa  (Aplicação: 09/12/2018) 17 / 26 

 combustão – saturado – insaturada. (c)

 adição – insaturado – insaturada. (d)

 adição – insaturado – saturada. (e)

 I.R. (f)

33 

Considere a fórmula estrutural de uma 

molécula de Adrafinil
®
, uma droga estimulante leve 

do Sistema Nervoso Central, utilizada para diminuir a 

sonolência e a falta de atenção de pacientes idosos. 

Também conhecida por "rebite", é utilizada por 

pessoas que pretendem manter-se alerta por longos 

períodos, sem dormir. 

Estrutura do Adrafinil®. Disponível em 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br 

 

Com base na estrutura do Adrafinil
®
, 

considere as afirmativas a seguir: 

 

 Sua fórmula molecular é C15H15NO3S. I)

 Apresenta um carbono assimétrico (carbono II)

quiral) em sua estrutura, com isso 

identificamos a presença de um par de 

isômeros geométricos. 

 Apresenta em sua estrutura, as funções III)

orgânicas álcool, amina e cetona. 

Está(ão) correta(s): 

 

 I, II e III. (a)

 I, apenas. (b)

 I e III, apenas. (c)

 II e III, apenas. (d)

 II, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Os lipídios são substâncias encontradas em organismos vivos, sendo classificadas pela sua propriedade física de 

solubilidade, e não por sua estrutura. Sendo assim, diversos tipos de estrutura podem ser classificados como lipídios. 

Um exemplo de lipídio são os óleos e gorduras. Os seres humanos, como todos os outros mamíferos, são incapazes 

de produzir os óleos insaturados, ditos como ômega 3 e 6, por não possuírem a enzima que produz a ligação dupla depois 

de C-9. 

É importante seu consumo em dietas ricas em peixes e frutos do mar, ou ainda, seu consumo artificial em capsulas 

de ômega-3.  

Disponível em: https://nutricaoemfoco.com/geral/carboidratos-simples-e-complexos/ Acesso em 19jul18 (Adaptado) 

 
Triacilglicerol derivado do ácido linolênico. Fonte autoral, 2018 

 

De acordo com o texto e a figura, é correto afirmar que a estrutura do triacilglicerol derivado do ácido 

linolênico, é um composto: 

 

 saturado com todas as ligações na posição “Cis”, sendo um composto lipossolúvel. (a)

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/
https://nutricaoemfoco.com/geral/carboidratos-simples-e-complexos/


UFPel – PAVE 2016/2018– 3ª etapa  (Aplicação: 09/12/2018) 18 / 26 

 instaurado com todas as ligações na posição “trans”, sendo um composto hidrossolúvel. (b)

 saturado com todas as ligações na posição “trans”, sendo um composto lipossolúvel. (c)

 saturado com todas as ligações na posição “trans”, sendo um composto hidrossolúvel. (d)

 instaurado com todas as ligações na posição “Cis”, sendo um composto lipossolúvel. (e)

 I.R. (f)

35 

Os atletas, fisiculturistas e pessoas que procuram o rápido emagrecimento estão atualmente reduzindo ou 

eliminando o consumo de carboidratos, entretanto, este tipo de dieta deve ser indicado e acompanhado por um 

profissional médico ou nutricionista. 

Os carboidratos são fontes importantes de energia e, por isso, os nutricionistas não recomendam sua eliminação 

total, mas sim, o consumo de carboidratos mais complexos (dissacarídeos, oligossacarídeos ou polissacarídeos) no lugar do 

consumo de carboidratos simples, como os monossacarídeos. 

Disponível em: https://nutricaoemfoco.com/geral/carboidratos-simples-e-complexos/ 

 

Fonte autoral, 2018 

O (d)– ou (+)–gliceraldeído e o (l)– ou (–)–gliceraldeído juntos são um exemplo de par de isômeros 

ópticos. Para diferenciá-los em sua nomenclatura, os químicos utilizam o sistema “R” e “S” desenvolvido por Cahn, 

Ingold e Prelog, ficando (R)–(+)–gliceraldeído e (S)–(+)–gliceraldeído respectivamente. 

 

Assim, é correto afirmar que o isômero dextrogiro ou (d), 

 desvia a luz plano polarizada para a esquerda, enquanto o levogiro ou (l) desvia para a direita; juntos, formam (a)

um par de enantiômeros. 

 desvia a luz plano polarizada para a direita, enquanto o levogiro ou (l) desvia para a esquerda; juntos, formam (b)

um par de diasteroisômero. 

 desvia a luz plano polarizada para a direita, enquanto o levogiro ou (l) desvia para a esquerda; juntos, formam (c)

um par de enantiômeros. 

 desvia a luz plano polarizada para a esquerda, enquanto o levogiro ou (l) desvia para a direita; juntos, formam (d)

um par de diasteroisômero. 

 desvia a luz plano polarizada para a esquerda, enquanto o levogiro ou (l) desvia para a direita, juntos, formam (e)

um par de isômeros geométricos. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

https://nutricaoemfoco.com/geral/carboidratos-simples-e-complexos/
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espanhol 

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

 

POR QUÉ COMPRAR UN CELULAR NUEVO ES PEOR QUE ARREGLAR EL QUE YA TENÉS 

cracked-broken-iphone-screen_56341a1c-0325-4025-ae90-ed22d5d767d7_1.jpg_1484051676.jpg Acesso em 2407/2018 

Vez por año ese celular que, hace solo unos meses, parecía completamente nuevo, empieza a fallar: ya sea porque 1 
se cayó y se quebró la pantalla, le entró agua o, simplemente, esa actualización era demasiado pesada para el sistema 2 
operativo que corre el dispositivo. Cuando eso ocurre, las personas deben enfrentarse a una dura pregunta: ¿compro uno 3 
nuevo o lo mando a arreglar? 4 

Para muchos, la tentación de optar por el primer camino es alta. Las distintas promociones hacen que la opción de 5 
canjear el celular por uno nuevo agregando algo de capital sean atractivas y, además, los nuevos modelos siempre tienen 6 
mejores prestaciones de cámara, almacenamiento y batería. 7 

Pero hacerlo no es gratis. Las complicaciones al medio ambiente son altas: el reciclado de celulares es todavía una 8 
opción incipiente -solo 1% lo hace- y las empresas del segmento que se metieron en el negocio del refurbushing -como 9 
Trocafone- son pocas. De hecho, un estudio de la Universidad McMaster, de los investigadores Lotfi Belkhir y Ahmed 10 
Elmeligi --publicados en el Journal of Cleaner Production-- estima que un smartphone nuevo consume tanta energía como 11 
usar un smartphone viejo durante una década. Para el estudio se analizó el impacto de carbono total de la industria TIC de 12 
2010 a 2020, incluyendo a las PC, monitores, smartphones y servidores, según publica el portal especializado Andro4All. 13 

De esos, los smartphones son los principales contaminadores. La mayoría de las personas, según el estudio, lo 14 
cambian cada dos años; un ciclo de vida relativamente corto que los convierte en productos "desechables". El problema se 15 
empeora en el caso de los smartphones más modernos, cuyas pantallas con más grandes: un iPhone 7 Plus, por ejemplo, 16 
genera 10% más dioxido de carbono que el 6S; y ese, 57% más que el 4S. 17 

¿Conviene cambiar el celular si su rendimiento es subestandar? La decisión siempre es del consumidor. Pero los 18 
servicios técnicos para cambiar pantalla generalmente mantienen la garantía y si el problema es de software se pueden 19 
bajar aplicaciones "lite" para aliviar la carga sobre el hardware del teléfono. 20 

 

Disponível em: http://surnoticias.com.ar/nota/9965-Por-que-comprar-un-celular-nuevo-es-peor-que-arreglar-el-que-ya-tenes. Acceso en 24jul18 

 

36 

O texto acima nos fala sobre o consumismo 

desenfreado de aparelhos celulares, em que a oferta 

e a procura são igualmente crescentes;  ao primeiro 

defeito apresentado pelo aparelho, o consumidor 

logo pensa em adquirir um novo, em vez de 

consertá-lo.  

Na frase: “Las distintas promociones hacen 

que la opción de canjear el celular por uno nuevo 

agregando algo de capital sean atractivas.” (linhas 5 

e 6), o termo em destaque pode ser substituído, 

sem alterar o sentido da frase, por  

 

 cambiar. (a)

 concentrar. (b)

 concertar. (c)

 concretar. (d)

 conciliar. (e)

 I.R. (f)

37 

Analise as afirmativas sobre o texto. 

 

 A oferta e a procura de novos aparelhos de I)

smartphones cresce dia a dia, o que torna os 

aparelhos obsoletos, aos olhos do consumidor, 

em pouco mais de dois anos. 

 Os impactos ambientais da troca rápida de II)

smartphones e outros aparelhos eletrônicos 

são altos. Em contrapartida, a preocupação 

http://surnoticias.com.ar/nota/9965-Por-que-comprar-un-celular-nuevo-es-peor-que-arreglar-el-que-ya-tenes
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com a reciclagem do lixo eletrônico, ainda é 

baixa. 

 A população consumidora de aparelhos III)

celulares é crescente, e está atenta ao fato de 

que consertar um aparelho com defeito é 

econômica e ambientalmente a melhor opção. 

 Os aparelhos novos oferecem mais recursos IV)

de câmera, memória e bateria e consomem 

muito menos energia que um aparelho com 

até dez anos de uso. 

 Dentre os eletrônicos portáteis descartados, V)

como computadores, monitores, etc., os 

smartphones são os que menos contaminam o 

meio ambiente. 

Está(ão) correta(s):  

 

 III, apenas. (a)

 I e II, apenas. (b)

 II, III, IV e V, apenas. (c)

 I, II, III, IV e V. (d)

 V, apenas. (e)

 I.R. (f)

38 

Assim como em português, em espanhol, 

podemos fazer uso formal ou informal da língua de 

acordo com a situação e o lugar em que estamos, ou 

seja, os mesmos pronomes de tratamento variam de 

formais para informais, e vice-versa. O título da 

matéria acima nos traz o uso do “voseo” (declinação 

do pronome vosotros, para dirigir-se a uma só 

pessoa de modo informal) na seguinte frase: “Por 

qué comprar un celular nuevo es peor que arreglar el 

que ya tenés.”.  

Este fenômeno linguístico ocorre:  

 

 na Espanha e em países sul americanos. (a)

 somente na Argentina. (b)

 na Argentina, na Espanha, em parte do Chile, no (c)

Peru, no  Equador e em Cuba.  

 somente na Espanha. (d)

 na Argentina e em parte de alguns países (e)

hispano-americanos. 

 I.R. (f)

 

Francês 

Leia o texto abaixo para responder à questão 36: 

 

COCTON, Marie-Noëlle et Al. - Saison Méthode de français – livre de l´elève. Didier, 2015 
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36 

Os objetos comprados por Maëva, Mehdi 

e Léa, respectivamente, na feira de Courpière, 

foram: 

 

 relógio – espelho – brinquedos – bolsa – mesa. (a)

 antiguidades – espelho – brinquedos – bolsa – (b)

mesa. 

 relógio – mesa – garrafas de bebida – bolsa – (c)

cartões postais. 

 antiguidades – mesa – brinquedos – bolsa – (d)

cartões postais. 

 relógio – espelho – garrafas de bebida – bolsa – (e)

mesa. 

 I.R. (f)

 

Leia os textos para responder as 

questões 37 e 38 de Francês. 

Texto 1 

Texto 2 

Véganisme abolitionniste: une éthique de la 

non-violence 

05.10.2017 (MIS À JOUR LE 24/05/2018 À 11:57) 

À l'heure où les consciences s'éveillent face à la 

cruauté des pratiques observées dans les élevages et les 

abattoirs et où le nombre de végétariens ne cesse de 

croître, la philosophie végane, la plus radicale d'entre 

toutes, semble se faire une place dans nos sociétés 

contemporaines. 

Opposés à la consommation d'animaux et de 

tout produit issu de leur exploitation (lait, oeufs, miel 

mais aussi cuir, soie, fourrure ou laine), à leur emploi 

dans la recherche scientifique, aux zoos, aux corridas 

ainsi qu'à toute forme de domestication, les défenseurs 

de la cause végane bouleversent et dérangent nos 

habitudes. 

“Le végan est le radical qui pense là où ça fait mal.”  

(Michel Onfray) 

Alors que les êtres humains n‘ont pas besoin de 

produits d‘origine animale pour vivre, plus de 70 

milliards d‘animaux terrestres sont exploités et massacrés 

chaque année dans les abattoirs de la planète. Les 

animaux marins tués se comptent pour leur part en 

trillions. Ces chiffres astronomiques sont encore amenés 

à grandir avec l‘explosion démographique. Notre mode 

de vie, spécialement alimentaire, en dit long sur les 

fondements de la civilisation qui est la nôtre. Si nous 

voulons sortir de la violence, alors il nous faut 

commencer par l‘éliminer de notre vie personnelle. 

https://www.franceculture.fr/conferences/universite-paris-8/le-veganisme-abolitionniste-une-
ethique-de-la-non-violence Acesso em 19/07/2018 

37 

Preencha as lacunas com V (verdadeiro) 

ou F (falso). 

(    ) Os “végétariens” não consomem ovos, 
laticínios e carnes. 

(    ) O “véganisme” é uma filosofia crescente na 
sociedade contemporânea e prega a não 
violência. 

(    ) Os “végétaliens” não consomem carne, 
apenas peixe. 

(    ) Os “véganes” não utilizam nada que seja de 
origem animal, incluindo lã e couro. 

A sequência correta de V e F, de cima 

para baixo, é: 

 F – V – V – F. (a)

 F – V – F – V.  (b)

 V – F – F – V. (c)

 V – V – V – F.  (d)

 F – F – V – V. (e)

 I.R.  (f)

38 

Analise as afirmativas abaixo: 

 Em comparação com os outros tipos de I)

vegetarianismo, o veganismo é o mais radical. 

 Os “végétariens” se diferem dos “véganes” II)

porque consomem ovos e laticínios. 

 Os “véganes” se opõem ao consumo de todo III)

tipo de produto que seja proveniente da 

exploração dos animais. 

Está(ão) correta(s) 

 

 I e III apenas. (a)

 II e III apenas. (b)

 I apenas. (c)

 III apenas. (d)

 I, II e III. (e)

 I.R. (f)

https://www.franceculture.fr/conferences/universite-paris-8/le-veganisme-abolitionniste-une-ethique-de-la-non-violence
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-paris-8/le-veganisme-abolitionniste-une-ethique-de-la-non-violence
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Inglês 

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

 

BRAZIL'S REFUGEE POLICY NEEDS A RADICAL OVERHAUL IN RESPONSE TO VENEZUELA'S CRISIS 

Maria Beatriz Nogueira and Maiara Folly Thu 15 Jun 2017 12.54 BST 

 

Brazil has received 15,000 asylum claims this year, but its national asylum system hasn‘t been updated since 1997 1 
when it got 500 applications a year. Therefore, Brazil is failing to respond to one of the most serious forced migration 2 
crises in decades. The economic and political maelstrom in neighboring Venezuela has forced thousands of people to flee 3 
into Brazil in search of food, medicine and basic survival. According to Brazil‘s border police, more than 77,000 Venezuelans 4 
poured into Brazil between 2015 and 2016. While most are eager to return to Venezuela, many are seeking asylum. There 5 
are already 8,231 venezuelans who have officially claimed asylum in 2017 and another 5,000 others waiting for an 6 
appointment. Roughly 150 new claims are being received every single day.  7 

The situation for the new arrivals is dire. They are living on the streets and in improvised shelters. Many people 8 
have contracted diseases associated with poor living conditions and rely on overstretched and understaffed hospitals. 9 
Human Rights Watch reports that almost 2,000 migrants were diagnosed with malaria in 2016. The number of Venezuelan 10 
women seeking maternity care has also sky-rocketed, as have reports of kidnapping, rape and trafficking for sexual 11 
exploitation. (...)12 

 

Disponível em: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jun/15/brazil-refugee-policy-needs-a-radical-overhaul-in-response-to-venezuela-crisi (Adaptado) 

 

36 

Os números em negrito no texto 

correspondem, respectivamente, ao número de 

 

 pedidos de asilo que o Brasil recebeu em 2017 - (a)

pedidos encaminhados diariamente - migrantes 

que tiveram malária.  

 pedidos encaminhados diariamente - pedidos de (b)

asilo que o Brasil recebeu - migrantes que 

tiveram malária.  

 imigrantes que não têm carteira de trabalho - (c)

venezuelanas sequestradas - pedidos de asilo 

que o Brasil recebeu.  

 migrantes que tiveram malária - venezuelanas (d)

sequestradas - pedidos de asilo que o Brasil 

recebeu. 

 pedidos de asilo que o Brasil recebeu - pedidos (e)

encaminhados mensalmente - migrantes que 

tiveram malária. 

 I.R. (f)

37 

Qual das alternativas abaixo expressa um 

dado FALSO conforme o texto? 

 

 Todos os dias mais de uma centena de pedidos (a)

de asilo são entregues. 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jun/15/brazil-refugee-policy-needs-a-radical-overhaul-in-response-to-venezuela-crisi
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 Em torno de 77.000 venezuelanos desejam (b)

voltar para seu país. 

 Os venezuelanos vêm para o Brasil em busca de (c)

comida, medicamentos e sobrevivência.  

 Vários migrantes sofrem com doenças (d)

associadas à pobreza. 

 Muitas mulheres refugiadas sofrem abuso (e)

sexual. 

 I.R. (f)

38 

Sobre o sistema para conceder asilo no 

Brasil e a realidade que o país enfrenta, baseado 

no que foi lido, é possível afirmar que 

 

 o sistema funciona bem e o país consegue (a)

acolher todos os que pedem asilo. 

 o sistema está defasado, mas ONGs têm (b)

conseguido acolher todos os que pedem asilo. 

 não há necessidade de atualizar o sistema, pois (c)

poucas pessoas pedem asilo. 

 o sistema necessita ser atualizado, embora os (d)

venezuelanos que entram no Brasil já tenham 

data para sair do país. 

 o sistema é desatualizado, e o país não dispõe (e)

de infraestrutura para acolher tantas pessoas.  

 I.R. (f)

. 

 

Interdisciplinares 

39 

Leia o trecho de Morte e vida Severina, de 

João Cabral de Mello Neto.  

 

— Nunca esperei muita coisa, 

digo a Vossas Senhorias. 

O que me fez retirar 

não foi a grande cobiça; 

o que apenas busquei 

foi defender minha vida 

de tal velhice que chega 

antes de se inteirar trinta; 

se na serra vivi vinte, 

se alcancei lá tal medida, 

o que pensei, retirando, 

foi estendê-la um pouco ainda. 

Mas não senti diferença 

entre o Agreste e a Caatinga, 

e entre a Caatinga e aqui a Mata 

a diferença é a mais mínima. 

NETO, João Cabral de Melo. Editora Alfaguara Brasil, 2009. 

 

Após a leitura, analise as assertivas a seguir. 

 

 O nordeste brasileiro é problematizado no I)

poema de João Cabral de Mello Neto por meio 

da figura do retirante, que parte da sua terra 

em busca de trabalho. Severino é a metáfora 

dos seres sem nome e sem identidade que 

vivem no sertão brasileiro. 

 Os retirantes também eram frutos da II)

excessiva concentração de terras nas mãos 

dos chamados “coronéis”, que utilizavam a 

opressão e o controle dos votos para se 

manterem no poder local.  

 Pode-se compreender, pelo texto, o III)

movimento de migração interna, colocando o 

nordestino no papel de refugiado.   

 O movimento dos retirantes nordestinos dirige-IV)

se, em sua maioria, para a região sudeste, na 

busca por melhores condições de vida. 

 

Estão corretas: 

 

 I, II e III, apenas. (a)

 II, III e IV, apenas. (b)

 I, II e IV, apenas. (c)

 I e IV, apenas. (d)

 II e III, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

40 

Leia o trecho da obra O Cortiço, de Aluísio 

de Azevedo: 

 

[...] A cadeia continuava e continuaria 

interminavelmente; o cortiço estava preparando uma 

nova prostituta naquela pobre menina desamparada, que 

se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. 

 

Analise as assertivas a seguir. 

 

 O Naturalismo, enquanto escola literária, I)

emprega linguagem e preceitos científicos na 

descrição de personagens e situações, como 

mostra o uso da palavra “cadeia” no trecho 

acima. 
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 O cortiço, como um organismo vivo, tem II)

capacidade de homeostase e 

retroalimentação, capacidade de se 

autorregular para manter o sistema complexo 

em estado de equilíbrio. No texto, o autor usa 

o termo “cadeia” com um significado similar ao 

de cadeia alimentar, e, ao falar sobre a menina 

prostituta se transformando em uma mulher, 

está falando sobre o ciclo de vida em que 

organismos que se reproduzem passam por 

um ciclo definido, começando pelo zigoto, 

passando por estágios adultos até atingir 

idade avançada. 

 O organismo produz a noradrenalina e a III)

adrenalina, substâncias liberadas em 

momentos de sustos, surpresas, dor ou fortes 

emoções. A noradrenalina é responsável e 

relaciona-se com diversas funções no corpo. 

Sua função primordial é preparar o corpo para 

uma determinada ação. Por isso, é conhecida 

como uma substância de "luta ou fuga". Sobre 

essas substancias químicas, adrenalina e 

noradrenalina, é correto afirmar que se tratam 

de compostos isômeros. 

Adrenalina 

Noradrenalina 

 No contexto das relações humanas, usa-se IV)

uma adaptação da Lei de Dufay (os opostos 

se atraem), que, do ponto de vista físico, 

refere-se às cargas do elétron e do próton.  

 Sob o ponto de vista matemático, o trecho “a V)

cadeia continuava e continuaria 

interminavelmente” segue um dos princípios 

da análise combinatória. 

Estão corretas: 

 II, III e IV, apenas. (a)

 I e II, apenas. (b)

 I, IV e V, apenas. (c)

 II, III e V, apenas. (d)

 I, II, III, IV e V. (e)

 I.R. (f)
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Canção do Senhor da Guerra – Legião Urbana 

 

[...] Mais uma guerra sem razão 

Já são tantas as crianças 

Com armas na mão 

Mas explicam novamente que a guerra 

Gera empregos, aumenta a produção 

Uma guerra sempre avança a tecnologia 

Mesmo sendo guerra santa 

Quente, morna ou fria 

Pra que exportar comida se as armas 

Dão mais lucros na exportação?[...] 

 

Analise as afirmativas abaixo: 

 

 Um dos avanços da tecnologia causados pelas I)

guerras, foi o método de partida para veículos 

automotores, que passou da manivela para os 

motores elétricos de arranque, cujo 

funcionamento baseia-se na força magnética. 

 No contexto das guerras, não há perda de II)

fator humano, apenas tecnológico.  

 Qualquer país que possuir controle do III)

processamento e da transformação de minério 

domina a tecnologia tanto para produção de 

energia quanto para fins bélicos.  

 O trecho que fala em guerra “fria” pode se IV)

relacionar ao antagonismo político, econômico 

e ideológico entre Estados Unidos (EUA) e 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) que levou o mundo a um estado de 

tensão costante, embora nunca tenha havido 

conflito direto entre as duas superpotências.  

Estão corretas: 

 

 II, III e IV, apenas. (a)

 I, apenas. (b)

 II e III, apenas. (c)

 I, II e III, apenas. (d)

 I, III e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)
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Texto 1 

Pelotas – Kleiton e Kledir 

 

[...]Fios de ovos e bem-casados, 

E pastéis de Santa Clara, 

Que fiquei cristalizado. 

E voei até a praça 

Passei no Sete de Abril, 

Os pardais faziam festa, 

Naquela tarde de frio.[...]  

 

Texto 2 

Conjunto Histórico de Pelotas (RS) agora é 

Patrimônio Cultural do Brasil 

Quatro praças, um parque, a Chácara da 

Baronesa e a Charqueada São João integram o Conjunto 

Histórico de Pelotas e têm significativo valor histórico, 

artístico e paisagístico. É essa riqueza cultural que se 

deseja preservar. Dessa forma, caso aprovado pelo 

Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o Conjunto 

Histórico de Pelotas pode ser inscrito em três Livros do 

Tombo: Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo de 

Belas Artes e Livro do Tombo Arqueológico, etnográfico e 

paisagístico. Uma característica particular do Conjunto 

Histórico de Pelotas é que, considerando o sistema 

municipal de patrimônio cultural, estabelecido pelo Plano 

Diretor de Pelotas, será desnecessária a delimitação de 

poligonal de entorno, uma vez que o bem protegido pelo 

Iphan está totalmente inserido nas zonas de preservação 

do Patrimônio Cultural, que após análise verificou-se 

assegurar a preservação da vizinhança e ambiência da 

coisa tombada, nos termos do Decreto-Lei 25/1937. 

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/rs/noticias/detalhes/4652/conjunto-historico-de-
pelotas-rs-agora-e-patrimonio-cultural-do-brasil (Adaptado) 

 

Considere V (verdadeiro) ou F (falso). 

 

(   ) Os dois textos estabelecem uma relação de 

oposição em relação à temática abordada. 

(   ) No trecho da música Pelotas estão 

retratados alguns elementos que compõem 

o conjunto histórico pelotense. 

(   ) Nos dois textos é possível identificar hábitos, 

costumes e valores que são expressões da 

cultura de um povo.   

(   ) As charqueadas pelotenses utilizavam mão 

de obra assalariada, principalmente 

portuguesa, por isso a forte marca dos 

lusitanos na tradição doceira de Pelotas. 

 

A sequência correta de V e F, de cima para 

baixo, é: 

 F – V – F – V.  (a)

 F – F – F – V. (b)

 F – V – V – F.  (c)

 V – V – F – F. (d)

 V – F – V – F.  (e)

 I.R. (f)
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Observe a ilustração abaixo. 

Fonte autoral, 2018 

A celulose, os carboidratos, as proteínas e 

os aminoácidos são exemplos de polímeros naturais. 

Desta forma, é correto afirmar que: 

 

 na figura acima, temos três elementos básicos da (a)

estrutura molecular da celulose. Se tomarmos um 

elemento apenas, teremos um polígono convexo, 

cuja soma das medidas dos ângulos é de 360°.  

 na figura acima, temos dois elementos básicos da (b)

estrutura molecular da celulose. Se tomarmos um 

elemento apenas, teremos um polígono convexo, 

cuja soma das medidas dos ângulos é de 180°.  

 o DNA constituinte dos genes, que são (c)

responsáveis pelas informações genéticas, têm a 

mesma composição química do polímero natural 

celulose. Se tomarmos um elemento da estrutura 

mostrada na figura, teremos um polígono 

convexo, cuja soma das medidas dos ângulos é 

de 360°.  

 a estrutura da celulose é formada por meio de (d)

uma reação de polimerização que ocorre através 

de uma adição, resultando na eliminação de 

pequenas moléculas de água. Na figura, temos 

três elementos básicos da estrutura molecular da 

celulose.   

 a estrutura da celulose é formada por meio de (e)

uma reação de polimerização que ocorre através 

de uma adição, resultando na eliminação de 

pequenas moléculas de água. O DNA constituinte 

dos genes, que são responsáveis pelas 

informações genéticas, não têm a mesma 

composição química do polímero natural celulose. 

 I.R. (f)

http://portal.iphan.gov.br/rs/noticias/detalhes/4652/conjunto-historico-de-pelotas-rs-agora-e-patrimonio-cultural-do-brasil
http://portal.iphan.gov.br/rs/noticias/detalhes/4652/conjunto-historico-de-pelotas-rs-agora-e-patrimonio-cultural-do-brasil
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