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  Assine com caneta de tinta azul ou preta a Folha de Respostas apenas no local 

indicado 

  Esta prova contém 25 questões objetivas e uma proposta de redação 

  Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de 

Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta 

  Esta prova terá duração total de 4 horas e o candidato somente poderá sair do prédio 

depois de transcorrida 1 hora contada a partir do início da prova 

  Os últimos dois candidatos deverão se retirar juntos da sala 

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregar ao fiscal a folha de Respostas, a 

Folha de Redação e o Caderno de Questões 

 

BOA PROVA! 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS (Língua Portuguesa e 

Compreensão de Texto) 

 

Para resolução das questões 1, 2 e 3, utilize as imagens e o texto abaixo. 

 

 

 

“Mapa múndi BR (Postal) (2007), (...) consiste em uma série de 65 cartões-postais de 

lugares que, embora evidentemente brasileiros, não conseguimos identificar – são um tanto 

genéricos. Neles vemos estabelecimentos comerciais que levam o nome de cidades ou 

países estrangeiros (...). Há uma discrepância entre a imagem e o texto, um deslocamento 

imaginário. Algo entre um registro documental e uma operação de colagem surrealista. (...) 

Mais que isso, os cartões-postais produzem uma prova de que o mundo cabe em lugares 

que são menores que o mundo.” (Texto adaptado: ZACCAGNINI, Carla. “Rivane Neuenschwander”. In: 

Catálogo Inhotim. Brumadinho, MG: Instituto Inhotim, 2015.) 
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Questão 01 

 

O pronome demonstrativo “neles”, no texto de Carla Zaccagnini, refere-se a qual 

substantivo plural: 

 

a) Lugares brasileiros; 

b) Estabelecimentos comerciais; 

c) Países estrangeiros; 

d) Cartões-postais; 

e) Cidades estrangeiras. 

 

Questão 02 

 

Em língua portuguesa, o substantivo feminino próprio “Índia, com “Í” maiúsculo, nomeia um 

extenso país ao Sul da Ásia. Já o substantivo feminino próprio “índia”, com “í” minúsculo, 

pode significar: 

 

a) Um conjunto de mulheres; 

b) Mulher que imigrou da Índia para o Brasil; 

c) Mulher pertencente às etnias originárias do Brasil; 

d) Mulher brasileira com nacionalidade indiana; 

e) Toda e qualquer mulher brasileira. 

 

Questão 03 

 

Pensando na diversidade humana, que é uma marca contínua na formação do povo 

brasileiro desde o século XVI, a frase “o mundo cabe em lugares que são menores que o 

mundo”, no texto de Carla Zaccagnini, poderia ser substituída por: 

 

a) O mundo cabe no Brasil; 

b) O Brasil não cabe no mundo; 

c) O mundo não cabe no Brasil; 
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d) Cabe ao Brasil se fechar ao mundo; 

e) Cabe ao mundo se abrir ao Brasil. 

 

Leia o texto abaixo, para responder às questões 04 e 05. 

 

“Pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas transferidas para o abrigo Rondon 2, em 

Boa Vista (RR), tiveram uma surpresa natalina. Na entrada do espaço, um grande presépio 

feito de materiais recicláveis que seriam jogados no lixo levou ao abrigo o espírito de Natal. 

Os presépios de Natal em residências e espaços públicos são uma tradição na Venezuela. 

Mesmo em uma situação de necessidade de proteção internacional e falta de recursos, três 

moradoras do abrigo decidiram construir seu próprio presépio com os materiais utilizados 

no abrigo. Trabalhando durante um mês, as venezuelanas Marileth Aellano, Nieves 

Gutierrez e Gerinez Perez coletaram, limparam e arranjaram os materiais recicláveis para 

criar a obra inspirada em memórias e esperanças. Trabalharam noite e dia no projeto até, 

finalmente, concluí-lo poucos dias antes do Natal. “O Natal é uma data muito especial na 

Venezuela, cheia de cores e alegria”, disse Nieves, de 45 anos, a coordenadora da ação. 

“Quando as outras pessoas do abrigo viram o que estávamos fazendo, cada dia havia mais 

envolvidos trazendo copos e marmitas lavados para a nossa maquete. O melhor foi ver as 

crianças alegres e ansiosas para ver o presépio finalizado”. Nieves está no Brasil desde 

julho, com outros dez membros de sua família, incluindo seu filho e seus irmãos, sobrinhos 

e pais. Há dois meses, Nieves está morando no Rondon 2, conhecido como “Abrigo de 

Interiorização” por ser o local em que as pessoas que farão parte do Programa de 

Interiorização da Operação Acolhida esperam o dia da viagem. Operado pelo governo 

federal com assistência de Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), outras agências 

da ONU e sociedade civil, o programa de interiorização, ou realocação voluntária, já 

transferiu mais de 23 mil pessoas venezuelanas para 24 estados brasileiros e o Distrito 

Federal.” (Texto adaptado: “Refugiadas venezuelanas criam presépio natalino com materiais recicláveis em 

Boa Vista”. Portal Nações Unidas Brasil, 27/12/2019. On-line: https://nacoesunidas.org/refugiadas-

venezuelanas-criam-presepio-natalino-com-materiais-reciclaveis-em-boa-vista/ Acesso: 14/01/2010.) 

 

Questão 04 

 

Na frase “O Natal é uma data muito especial na Venezuela, cheia de cores e alegria”, os 

substantivos “cores” e “alegria” podem referir-se a: 
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a) Diversidade étnica e espírito natalino, respectivamente; 

b) Decorações de Natal e espírito natalino, respectivamente; 

c) Vestimenta e ânimo dos moradores de rua, respectivamente; 

d) Vestimenta e ânimo dos comerciantes, respectivamente; 

e) Decoração e música nas praças, respectivamente. 

 

Questão 05 

 

Um “Abrigo de Interiorização”, segundo o texto, serve para que refugiados e migrantes 

venezuelanos: 

 

a) Sejam triados para serem reencaminhados à Venezuela; 

b) Sejam fichados para serem reencaminhados a outros países sul-americanos; 

c) Sejam inscritos para conseguirem trabalho em Boa Vista (RR); 

d) Sejam cadastrados para conseguirem trabalho na Venezuela; 

e) Sejam realocados para diversos estados brasileiros. 

 

Leia o texto abaixo, para responder às questões 06 e 07. 
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“Com as notícias do dia em mãos, Cappellaro busca memes em bases já conhecidas ou, 

eventualmente, cria os memes ele mesmo. A preferência, porém, é por utilizar peças que 

sejam criação coletiva da internet. “A grande sacada dos memes está justamente em fazer 

conexões. São quase analogias em formato de imagem estática ou GIF. Então vou atrás 

disso tentando casar com as pautas”, afirmou. “O que a gente faz é chamar atenção para 

assuntos sérios por meio de um caminho mais acessível, através do riso”, disse Kaz, para 

quem o humor “pode fazer as pessoas lerem notícias que elas não leriam no dia a dia”. 

“Nossa esperança é que com um meme essa notícia fique mais interessante.” (Texto 

adaptado: ASSIS, Carolina de. "Projeto brasileiro MemeNews une jornalismo e humor em 

prol de transformação social". In: Portal Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, 

03/05/2018. Online: http://www.sjsp.org.br/noticias/projeto-brasileiro-memenews-une-jornalismo-e-humor-

em-prol-de-transformacao-soci-b824 Acesso: 14/01/2010.   

 

Questão 06 

 

Em língua portuguesa, a locução pronominal “pra gente” pode ser equivalente à locução 

“pra nós”, ou ao pronome pessoal oblíquo “nos”. Assim, considerando a relação entre texto 

e imagem, o meme acima poderia ser reescrito da seguinte forma: 
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a) É contra a imigração? Então devolve tudo pro povo! 

b) É contra a imigração? Então devolve tudo pra nós! 

c) É contra a imigração? Então, devolve tudo! 

d) É contra a imigração? Então devolve tudo pra eles! 

e) É contra a imigração? Então, devolve tudo para vós! 

 

Questão 07 

 

A relação entre imagem e texto proposta no meme em questão permite uma interpretação 

irônica de acordo com a qual alguém que é contra a imigração no Brasil deveria devolver 

tudo para: 

 

a) Os brasileiros; 

b) Os portugueses; 

c) As crianças; 

d) Os proprietários; 

e) Os indígenas. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questão 08 

 

Em 1793, a morte de Luís XVI foi sintoma do fim do absolutismo francês e da força do 

pensamento liberal. A revolução que o depôs desdobrou-se em mudanças que, ao longo 

do século XIX, afetaram todo o Ocidente. 

Entre os fundamentos do liberalismo, podemos citar: 

 

a) A concentração de poder na figura do rei e a negação da igualdade civil; 

b) A garantia da liberdade de expressão e do direito à propriedade privada; 

c) O acúmulo de metais como medida de riqueza e a transformação dos membros do 

clero em cidadãos; 

d) A balança comercial favorável e a repressão à burguesia; 
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e) A manutenção dos privilégios da nobreza e da interferência da Igreja nos assuntos do 

Estado. 

 

Questão 09 

 

Originárias na França, e com ampla difusão no Brasil, especialmente em jornais e revistas 

desde meados do século XIX, as charges são expressões artísticas que tratam de questões 

políticas de um determinado contexto socioespacial, articulando observação e análise da 

realidade. As imagens 1 e 2 expressam dois fenômenos contemporâneos relacionados ao 

mundo do trabalho, que ocorrem no Brasil e em escala mundial, e que são respectivamente: 

 

Imagem 1 

 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 2017. Disponível em: 
http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=48106&anchor=6074207&origem=busca&pd=e28989a5c4e2dcbf

ad52db4c2b270533. Acesso em: 20 jan. 2017. 
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Imagem 2 

 

Fonte: Um Brasil, 2019. Disponível em: http://umbrasil.com/charges/charge-30-09-2019/ 

Acesso em: 20 jan. 2010. 

 

a) Alta taxa de desemprego – reforma da legislação previdenciária; 

b) Ampliação do mercado de trabalho – expansão dos direitos trabalhistas; 

c) Precarização das relações trabalhistas – aumento do índice de trabalhadores 

sindicalizados; 

d) Exploração do trabalhador – diminuição da jornada de trabalho; 

e) Expansão dos postos de trabalho – aumento das taxas de trabalho infantil. 

 

 

 

 

http://umbrasil.com/charges/charge-30-09-2019/
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Questão 10 

 

Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob regime ditatorial e foi governado por militares. Sobre 

o período, NÃO é correto afirmar: 

 

a) Censuraram as manifestações artísticas, como teatro e música popular, com a 

perseguição de diversos artistas; 

b) Existiu censura aos meios de comunicação, como jornais e emissoras de televisão, com 

o controle dos conteúdos exibidos; 

c) O regime contou com a aceitação de setores das elites brasileiras e das camadas médias 

urbanas; 

d) Reprimiram as manifestações de caráter nacionalista, como a torcida para a seleção 

brasileira de futebol; 

e) Houve repressão e violência contra os cidadãos e as instituições que se opunham à 

ditadura. 

 

Questão 11 

 

O atual território brasileiro, com fronteiras que variaram ao longo do tempo, pertenceu ao 

Império de Portugal entre 1500 e 1822. Com relação à escravização de africanos e seus 

descendentes durante esse período em que o Brasil foi colônia de Portugal, aponte se as 

afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, marque a alternativa correta. 

 

I - Pelo oceano Atlântico, o tráfico de africanos para serem vendidos como escravos no 

Brasil foi negócio muito lucrativo. 

II - O trabalho escravo dos africanos e de seus descendentes foi fundamental para a 

produção de açúcar no litoral do nordeste (Bahia e Pernambuco, por exemplo) e, 

posteriormente, para extração de ouro e diamante em Minas Gerais. 

III - Terminado o período colonial, depois da Independência de 1822, a escravidão 

continuou existindo no Brasil até 1888. 

 

a) V, V, V; 

b) V, F, F; 
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c) V, F, V; 

d) F, F, V; 

e) F, V, F. 

 

Questão 12 

 

Analise o gráfico e selecione a alternativa correta. 

Fonte: NEXO JORNAL, 30 anos de desmatamento da Amazônia, em mapas e gráficos. 15 ago. 2019. 
Acesso em: 19 jan. 2020. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2019/08/15/30-anos-de-

desmatamento-da-Amazônia-em-mapas-e-gráficos 

 

a) A partir de 2004, a área desmatada da floresta amazônica caiu continuamente até 2018; 

b) Entre 1988 e 2018, a área desmatada da floresta amazônica nunca esteve abaixo de 

10.000 km2 por ano; 

c) A área desmatada da floresta amazônica entre 1995 e 2004 foi maior do que entre 2005 

e 2014; 

d) A maior área total desmatada da floresta amazônica entre 1988 e 2018 ocorreu em 2004; 

e) Entre 1988 e 2018, em mais da metade dos anos a área desmatada da floresta 

amazônica esteve entre 20.000 km2 e 30.000 km2. 

 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2019/08/15/30-anos-de-desmatamento-da-Amazônia-em-mapas-e-gráficos
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2019/08/15/30-anos-de-desmatamento-da-Amazônia-em-mapas-e-gráficos
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Questão 13 

 

As tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã se intensificaram em janeiro de 2020. 

O presidente Donald Trump autorizou a realização de um bombardeiro em Bagdá que 

matou o general iraniano e comandante de coalizão do Iraque, Qasem Soleimani, no dia 03 

de janeiro. O Irã retaliou os Estados Unidos lançando mísseis balísticos contra bases 

aéreas americanas no Iraque no dia 08 de janeiro. Os países do Oriente Médio se dividiram 

no apoio aos americanos e aos iranianos. 

O mapa abaixo representa as alianças institucionais dos Estados-nações envolvidos 

diretamente no conflito. 

 

 

Fonte: Gaúcha ZH, 2020.  Disponível em: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/01/infografico-quais-sao-as-aliancas-dos-

eua-e-do-ira-no-oriente-medio-ck4yxpvxy01gw01odpa8hfyjs.html Acesso em: 19 jan. 2020. 

 

Acerca do posicionamento político dos países do Oriente Médio em relação ao conflito entre 

Estados Unidos e Irã em janeiro de 2020, é correto afirmar que: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/01/infografico-quais-sao-as-aliancas-dos-eua-e-do-ira-no-oriente-medio-ck4yxpvxy01gw01odpa8hfyjs.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/01/infografico-quais-sao-as-aliancas-dos-eua-e-do-ira-no-oriente-medio-ck4yxpvxy01gw01odpa8hfyjs.html
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a) Israel apoia os Estados Unidos, porém o alinhamento geopolítico entre ambos é recente, 

visto que o governo israelense apoiou frequentemente os demais países de maioria 

muçulmana na região; 

b) O Iraque apoia o Irã, o que demonstra uma relação de afinidade política histórica entre 

os países, especialmente desenvolvida nas décadas de 1980 e 1990; 

c) Os Territórios Palestinos apoiam os Estados Unidos, devido ao alinhamento entre ambos, 

especificamente no apoio americano às questões de demarcação das fronteiras com Israel; 

d) A Turquia apresenta divisão interna no apoio aos Estados Unidos e ao Irã. O país sempre 

se posicionou favoravelmente aos países de maioria árabe e muçulmana, base central de 

sua população; 

e) A Arábia Saudita apoia os Estados Unidos e o alinhamento entre ambos se relaciona ao 

petróleo e a interesses geopolíticos em comum, tal como o combate à expansão do poderio 

do Irã na região. 

 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questão 14 

 

Dada a função f(x) = ax2 + bx + c, com a, b e c número reais e a ≠ 0. Se f(x) = 0 e o valor 

do discriminante é Δ>0, tem-se: 

 

a) Uma raiz real e a parábola intercepta o eixo X em um único ponto; 

b) Duas raízes reais e diferentes. A parábola intercepta o eixo X em dois pontos distintos; 

c) Nenhuma raiz real e a parábola não intercepta o eixo X; 

d) Duas raízes complexas distintas. A parábola intercepta o eixo X em dois pontos distintos; 

e) Uma raiz complexa e a parábola intercepta o eixo X em um único ponto. 

 

Questão 15 

 

Um ciclista a uma velocidade de 9 km/h gasta 20 minutos para percorrer uma volta completa 

em um parque. Se a velocidade for reduzida para 5 km/h, em quantos minutos o ciclista 

fará o mesmo percurso? 
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a) 10 minutos; 

b) 11,11 minutos; 

c) 15 minutos; 

d) 30 minutos; 

e) 36 minutos. 

 

Questão 16 

 

No mês de janeiro de um determinado ano, o valor médio da cesta básica no Brasil era de 

R$ 350,00. Em julho do mesmo ano, o valor da cesta básica aumentou 10% e, em 

dezembro, diminuiu 10%. Qual é o valor da cesta básica em dezembro? 

 

a) R$ 346,50; 

b) R$ 350,00; 

c) R$ 385,00; 

d) R$ 385,50; 

e) R$ 390,00. 

 

Questão 17 

 

A média, mediana e moda do conjunto de dados: 6, 3, 6, 4, 6, 2, 8 é dado, respectivamente, 

por: 

 

a) 4, 6, 6; 

b) 5, 4, 6; 

c) 5, 6, 6; 

d) 6, 5, 5; 

e) 6, 4, 6. 
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Questão 18 

 

Sejam A e B dois eventos mutuamente exclusivos. Sabendo que a probabilidade do evento 

A é de 0,5 e que a probabilidade do evento B é de 0,2, calcule a probabilidade de ocorrência 

dos eventos A e B, ou seja, P(A∩B): 

 

a) 0; 

b) 0,1; 

c) 0,2; 

d) 0,5; 

e) 0,7. 

 

Questão 19 

 

Considere um triângulo retângulo em que os catetos medem 8 cm e 5 cm. Qual é a área 

desse triângulo em cm2? 

 

a) √89; 

b) 10; 

c) √120; 

d) 20; 

e) 30. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questão 20 

 

No dia 17.01.2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou algumas 

marcas de cerveja da empresa Backer. A decisão ocorreu após a comprovação da 

contaminação pelas substâncias monoetilenoglicol e dietilenoglicol. Embora o 

monoetilenoglicol seja menos tóxico que o dietilenoglicol, as duas substâncias são tóxicas, 
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não podendo ser usadas em alimentos e bebidas. Segundo a Agência Brasil1, “pessoas que 

ingeriram cerveja contaminada apresentaram em até 72 horas sintomas gastrointestinais 

(náusea e/ou vômito e/ou dor abdominal) associados a alterações da função renal ou 

sintomas neurológicos”. A figura a seguir apresenta a via do metabolismo de dietilenoglicol. 

 

Via do metabolismo de dietilenoglicol 

 

Fonte: Adaptada de SCHEP, Leo J. SLAUGHTER, Robin J. TEMPLE, Wayne A. BEASLEY, D Michael G. 
Diethylene glycol poisoning. Disponível em: 

https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/2ea6f9c79fe18c748e4bfffcdd40773f00aa806e/5-Figure1-1.png. 
Acesso em 20.01.2020. 

 

Sobre a intoxicação com dietilenoglicol, foram feitas as seguintes afirmações: 

I - A intoxicação por dietilenoglicol altera o mecanismo de controle do pH do organismo. As 

proteínas são extremamente sensíveis às variações de pH, sofrendo mudanças 

significativas quando se está muito acima ou abaixo de seu pH ótimo. Portanto, a alteração 

de pH pode provocar um desequilíbrio ao metabolismo. 

                                                           
1http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-01/cerveja-contaminada-secretaria-de-saude-confirma-quarta-
morte. Acesso em 21.01.2020. 
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II – Após a intoxicação por dietilenoglicol, o paciente pode evoluir para um quadro de severa 

acidose metabólica. A diminuição do pH provocada pelo aumento dos ácidos orgânicos, 

quando não controlada, pode interromper as atividades e funções celulares. 

III – O primeiro passo na oxidação do dietilenoglicol é a conversão em 2-hidroxietoxi-

acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase. Essa enzima também é responsável pelo 

metabolismo do etanol. Assim, o etanol pode atuar como um substrato competitivo do álcool 

desidrogenase e inibir o metabolismo do dietilenoglicol. 

IV - A função dos rins é, entre outras, filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao 

organismo, regulando, entre outros processos, o equilíbrio ácido-básico. Uma possível 

terapia após a intoxicação por dietilenoglicol pode ser a hemodiálise. 

 

Indique a alternativa CORRETA. 

a) As afirmativas I e III estão corretas; 

b) As afirmativas II e III estão corretas; 

c) As afirmativas I, II e III estão corretas; 

d) As afirmativas I, III e IV estão corretas; 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 21 

 

O monoetilenoglicol (sinônimos: MEG, etileno glicol, 1,2-etanodiol) é utilizado como solução 

anticongelante em carros, barcos e aviões, solvente para tintas, e é a principal substância 

nos líquidos de refrigeração, entre outras funções. Sua temperatura de fusão é -12,9°C e 

de ebulição é 197,3°C. Quando o MEG é colocado em água, os pontos de fusão e de 

ebulição mudam. Por exemplo, em uma solução 50% MEG-água, as temperaturas passam 

para -33°C (fusão) e 163°C (ebulição). 

Isso ocorre porque as moléculas de MEG e água interagem entre si por: 

 

a) Interação dipolo permanente – dipolo permanente; 

b) Interação dipolo permanente – dipolo induzido; 

c) Interação dipolo instantâneo – dipolo induzido; 

d) Ligações de hidrogênio; 

e) Forças de dispersão de London. 
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QUESTÃO 22 

 

O “Atacama Large Milimeter/Submilimeter Array” (ALMA), maior rede de radiotelescópios 

do mundo, está localizado no deserto do Atacama, Chile. Sua principal característica é 

observar ondas eletromagnéticas que ajudam compreender a origem do universo e da vida. 

Sua construção foi no deserto do Atacama por se tratar de um local de clima extremamente 

seco, grande altitude e extensas áreas desabitadas. Essas características permitem ao 

ALMA captar as ondas eletromagnéticas com a menor interferência possível de gases 

atmosféricos e de moléculas de água. 

As ondas eletromagnéticas: 

 

a) Precisam de um meio material para se propagarem e, portanto, não se propagam no 

vácuo; 

b) São perturbações regulares que se propagam transportando matéria e energia; 

c) Com maiores amplitudes transportam mais energia; 

d) De tons vermelho aparecem na extremidade de frequência mais alta do espectro visível; 

e) São longitudinais, ou seja, se propagam no mesmo sentido da perturbação. 

 

QUESTÃO 23 

 

Utilizando aparelhos de ar-condicionado, um consumidor deseja refrigerar por 12 horas 

diárias em apenas um dos quartos esquematizados na figura 1. A tabela 1 mostra a 

relação de espaço a ser refrigerado (m2), a potência de refrigeração (BTU) e a potência 

elétrica (W): 
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Figura 1: Planta de uma casa. 

Medidas em metros (m) 

Tabela 1 

 

Fonte: adaptada de 
<https://br.habcdn.com/photos/quotat

ion/ gallery/planta-casa-
212500_212500.jpg. Acesso em 

19.01.2020 

Espaço (m²) 

Potência de 

refrigeração 

(BTU) 

Potência 

elétrica (W) 

9 9.000 900 

12 10.000 1.400 

20 12.000 1.600 

 

 

 

Considerando um mês de 30 dias e o valor de R$ 0,50 por kWh para o funcionamento e 

consumo adequados, o consumidor deverá utilizar: 

 

a) Um ar-condicionado de 9.000 BTU e terá um gasto médio mensal de R$ 162,00 em 

energia elétrica; 

b) Um ar-condicionado de 12.000 BTU e terá um gasto médio mensal de R$ 216,00 em 

energia elétrica; 

c) Um ar-condicionado de 9.000 BTU e terá um gasto médio mensal de R$ 184,00 em 

energia elétrica; 

d) Um ar-condicionado de 20.000 BTU e terá um gasto médio mensal de R$ 360,00 em 

energia elétrica; 

e) Um ar-condicionado de 12.000 BTU e terá um gasto médio mensal de R$ 238,00 em 

energia elétrica. 

 

Leia o texto abaixo, para responder às questões 24 e 25. 
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QUESTÃO 24 

 

As doenças negligenciadas são causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são 

consideradas endêmicas em população de baixa renda. Entre as doenças negligenciadas, 

temos a malária.  

A malária é causada por: 

 

a) Bactérias e é transmitida para a espécie humana pela picada do mosquito fêmea do 

gênero Plasmodium;  

b) Protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida para a espécie humana pela picada 

do mosquito fêmea do gênero Anopheles;  

c) Vírus e é transmitida para a espécie humana pela picada do mosquito fêmea do gênero 

Plasmodium;  

d) Protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida para a espécie humana pela picada 

do mosquito macho do gênero Anopheles; 

e) Bactérias e é transmitida para a espécie humana pela picada do mosquito macho do 

gênero Plasmodium.  

 

QUESTÃO 25 

 

No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região Amazônica. Analise as 

figuras 1 e 2 e as afirmativas a seguir: 

 

Figura 1: Mapa mostrando a probabilidade da presença do vetor da malária 
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Fonte: Adaptado de Canelas Ferreira, T.D. Caracterização e análise dos fatores de risco da transmissão da 
malária na Amazônia Legal, 2010-2015: uma contribuição à saúde global. Tiago David Canelas Ferreira; 
Orientador: Helena Ribeiro. São Paulo, 2018. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6140/tde-11062018-
102152/publico/TiagoDavidCanelasFerreiraORIGINAL.pdf. Acesso em 22.01.2020. 

 

Figura 2: Percentual de cobertura florestal 

 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6140/tde-11062018-102152/publico/TiagoDavidCanelasFerreiraORIGINAL.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6140/tde-11062018-102152/publico/TiagoDavidCanelasFerreiraORIGINAL.pdf
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Fonte: Adaptado de: https://doi.org/10.1073/pnas.1905315116. Acesso em 21.01.2020. 

 

Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V) em cada afirmativa. 

(   ) Quanto maior a cobertura vegetal, ou seja, menor desmatamento, maior probabilidade 

de encontrar o vetor da malária. 

(   ) Quanto menor a cobertura vegetal, ou seja, maior desmatamento, menor a 

probabilidade de encontrar o vetor da malária. 

(   ) O Estado do Acre apresenta menor desmatamento e maior probabilidade de encontrar 

o vetor da malária. 

 

A sequência correta é: 



 

23 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 

PROCESSO SELETIVO PARA REFUGIADOS, APÁTRIDAS E PORTADORES DE VISTO HUMANITÁRIO 
01.02.2020 

 

a) V - V – V; 

b) F – V – V; 

c) V – V – F; 

d) F – F – F; 

e) V – F – F. 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 

 

 Com base nos textos abaixo, faça uma redação sobre o seguinte tema: 

 

MIGRAÇÃO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES. 

 

 O texto deverá ter o MÍNIMO de 12 e o MÁXIMO de 40 linhas. 

 O que for escrito além do limite de 40 linhas não será considerado. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Exponha seus argumentos, utilizando as informações dos textos e outras de seus próprios 

conhecimentos. Procure manter o foco do tema proposto. 
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Texto 01 

 

“Por que é importante para os negócios e para a economia brasileira a 

inclusão de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho? 

Paulo Gustavo: Imigrantes e refugiados representam um ar fresco no mercado 

de trabalho brasileiro, uma vez que eles chegam com capacidades novas, com 

grande vontade de empreender, com muita vontade de vencer na vida aqui no 

Brasil. Há dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) que mostram que o imigrante e o refugiado, em média, têm 

uma disposição para o empreendedorismo e para a busca de trabalho 

normalmente maior do que o trabalhador nacional. Então, a força de trabalho de 

imigrantes e de refugiados é complementar à força de trabalho brasileira e traz 

uma nova energia, uma nova movimentação que é positiva para todos. 

 

Existe um mito de que os imigrantes e refugiados podem tirar o emprego 

dos brasileiros. Qual sua opinião sobre isso? 

Paulo Gustavo: Não creio que haja, na verdade, uma competição; considero 

que são esforços complementares. Imigrantes e refugiados chegam ao Brasil 

com muita disposição para o trabalho e trazem, muitas vezes, uma boa formação 

acadêmica. O Brasil é um país reconhecido pela sua capacidade de acolhimento 

de estrangeiros. Falar de competição, na minha visão, não está correto. Diria 

que é mais complementariedade do que competição.” 

(Texto adaptado: SILVEIRA, Karen Pegorari. “Entrevista com Paulo Gustavo 
Iansen de Sant’Ana, chefe da Divisão de Imigração do Ministério das Relações 
Exteriores”. Portal FIESP. Online: https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-
publicacoes/entrevista-paulo-gustavo-santana/ Acesso: 14/01/2020.) 
 

 

Texto 02 

 

Dados da Polícia Federal apontam que a população estrangeira no Brasil é 

formada por cerca de 750 mil pessoas, um contingente que chega a ser muito 

abaixo do fluxo recebido em países como Alemanha. 

https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/entrevista-paulo-gustavo-santana/
https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/entrevista-paulo-gustavo-santana/
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Mesmo com a fama de sermos receptivos a outras nações, é a partir do século 

21 que as manifestações de xenofobia e preconceito começam a aumentar. 

Segundo o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do 

ABC, em São Paulo, Igor Fuser, a ideia de que o imigrante vem para tomar o 

lugar dos nativos é um dos motivos para esse crescimento. “A competição 

desenfreada se agrava nos períodos de crise e leva grande parte da população 

a ver nos recém-chegados rivais na busca de vagas no mercado de trabalho. O 

segundo motivo tem a ver com o racismo e o mito da suposta superioridade dos 

povos europeus. É o desprezo por imigrantes não brancos, vindos da Bolívia, 

Peru, Paraguai, do Haiti e de países africanos”, criticou. 

 

É preciso ver a questão da migração com mais positividade, caso haja uma 

contrapartida de recursos para se ter essa estrutura em nosso território. "A 

integração de pessoas migrantes deve levar em conta que, para além de produzir 

economicamente e pagar impostos, migrantes são pessoas perfeitamente 

capazes de aportar socialmente, construindo cidades saudáveis, culturalmente 

diversas. Um país como o Brasil, que é enorme, se beneficiaria muito do contato 

com outras culturas, do conhecimento que essas pessoas trazem, dos diferentes 

pontos de vista para a resolução de problemas, por exemplo", explicou a 

professora de Relações Internacionais da Universidade da Integração da 

Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB/Bahia), Juliana Vitorino. 

 

(Texto adaptado: ARAÚJO, Mirella. Imigrantes e refugiados: sonho de vida e 
desafio de sobrevivência. Folha PE.com.br. 09/12/18. Online: 
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/zoom/2018/12/09/NWS,89837,70,6
37,NOTICIAS,2190-IMIGRANTES-REFUGIADOS-SONHO-VIDA-DESAFIO-
SOBREVIVENCIA.aspx Acesso: 16/01/2020.) 
 

 

 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/zoom/2018/12/09/NWS,89837,70,637,NOTICIAS,2190-IMIGRANTES-REFUGIADOS-SONHO-VIDA-DESAFIO-SOBREVIVENCIA.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/zoom/2018/12/09/NWS,89837,70,637,NOTICIAS,2190-IMIGRANTES-REFUGIADOS-SONHO-VIDA-DESAFIO-SOBREVIVENCIA.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/zoom/2018/12/09/NWS,89837,70,637,NOTICIAS,2190-IMIGRANTES-REFUGIADOS-SONHO-VIDA-DESAFIO-SOBREVIVENCIA.aspx
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Os rascunhos não serão considerados na correção 
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