
 

 

 

 

 

 

 R 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 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS (Língua Portuguesa e 

Compreensão de Texto) 

 

Para resolução das questões 1 e 2 utilize a imagem e o texto abaixo. 

 

 
Fonte: Rubens Cavallari/Folhapress. 

 

O artista plástico Rodrigo Rodrigues, 41 anos, mais conhecido como Digãocomprimido, 

tudo escrito junto mesmo, decidiu colocar máscaras em seus grafites, espalhados pelos 

muros da Brasilândia (zona norte da capital paulista), para conscientizar moradores da 

região sobre a necessidade de se prevenir contra a Covid-19. Digão afirmou que queria 

usar sua arte como ferramenta de combate à pandemia, mas sem gastar muita grana. A 

solução foi criar máscaras, que serão descartadas “quando tudo isso acabar”, feitas com 

sacolas plásticas brancas e fita crepe – que custaram, ao todo R$ 11. “As máscaras são 

provisórias. Se eu fosse pintar elas nos grafites, teria um gasto maior agora e também 

depois para refazer o trabalho, que existia antes das máscaras”, explicou.  

(Fonte: Adaptado de: Alfredo Henrique. Grafiteiro coloca máscaras em obras para conscientizar moradores 

sobre os riscos da Covid-19. São Paulo Agora. 27 mai. 2020. Disponível em: 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/grafiteiro-coloca-mascaras-em-obras-para-conscientizar-

moradores-sobre-os-riscos-da-covid-19.shtml). 

 

 

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/grafiteiro-coloca-mascaras-em-obras-para-conscientizar-moradores-sobre-os-riscos-da-covid-19.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/grafiteiro-coloca-mascaras-em-obras-para-conscientizar-moradores-sobre-os-riscos-da-covid-19.shtml
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Questão 01 

 

Grafites são obras de artes integradas à vida da população de São Paulo. Em geral, são 

painéis com desenhos e/ou inscrições pintadas em edificações, muros ou monumentos que 

compõem a paisagem urbana da metrópole. Mas a palavra grafite, que deu nome a essa 

expressão artística, já possuía um significado comum que continua sendo usado. Qual é? 

 

a) Escrita baseada em códigos produzidos por grupos urbanos; 

b) Bastão fino usado para escrever e desenhar, fixado dentro de um lápis ou de uma 

lapiseira; 

c) Bastão de giz empregado para projeto gráficos e impressos; 

d) Bastão fino usado apenas para crianças aprenderem a escrever e a desenhar; 

e) Desenho baseado em imitações de cenas tipicamente urbanas. 

 

Questão 02 

 

Na frase “quando tudo isso acabar”, a expressão “tudo isso” refere-se a que circunstância 

vivida desde 2020? 

 

a) A violência urbana; 

b) A falta de cobertura hospitalar nas periferias; 

c) A epidemia de dengue no Brasil; 

d) A ausência de políticas inclusivas em São Paulo; 

e) A pandemia da Covid-19 no mundo. 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 3, 4 e 5. 
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#FIQUE EM CASA 

(...) 
O que é o coronavírus? 
É um vírus que causa infecção 
Ataca o sistema respiratório 
Causando danos ao pulmão 
O vírus chega até você 
Através de suas mãos 
 
Sobre a história da doença 
Não há muita informação 
Porém nós sabemos 
Como é sua transmissão 
#Fique em casa 
Evite aglomeração 
 
Também fiquem atentos 
Ao período de incubação 
Leva de cinco a seis dias 
Para haver manifestação 
Podendo chegar a 14 dias 
Sem nenhuma alteração 
 

 
 
Observe sinais e sintomas 
Febre, tosse e falta de ar 
Fraquezas e fadiga 
Dores muscular 
Dor de garganta 
E dificuldade de respirar 
 
Então amigo leitor 
Procure se informar 
Evite aperto de mão 
Cuide do seu lar 
Use água e sabão 
Para suas mãos lavar 
 
Deixo agora pra vocês 
Medidas de prevenção 
Quando for espirrar 
Não utilize as mãos 
#Fique em casa 
Essa é a recomendação 
(...) 

(Fonte: Adaptado de: Maria Marilene do Monte Carvalho – Agente de Saúde no município de Pio IX, Estado 

do Piauí. O Brasil das várias pandemias. Folha de S. Paulo. 25 out. 2020. Disponível em: 

https://temas.folha.uol.com.br/o-brasil-das-varias-pandemias/pio-ix/agente-de-saude-usa-literatura-de-cordel-para-

ensinar-como-moradores-devem-se-proteger-do-coronavirus.shtml) 

 

Questão 03 

 

Com o poema de cordel #Fique em casa, a agente de saúde Maria Marilene do Monte 

Carvalho busca prevenir a população sobre os riscos do coronavírus. Para tanto, ela utiliza 

muitos verbos no modo imperativo, como por exemplo: 

 

a) “Fique em casa” e “Ataca o sistema respiratório”; 

b) “Não há muita informação” e “Evite aglomeração”; 

c) “Leva de cinco a seis dias” e “Deixo agora pra vocês”; 

d) “Evite aperto de mão” e “Não utilize as mãos”; 

e) “Cuide de seu lar” e “Causando danos ao pulmão”. 

 

 

 

 

https://temas.folha.uol.com.br/o-brasil-das-varias-pandemias/pio-ix/agente-de-saude-usa-literatura-de-cordel-para-ensinar-como-moradores-devem-se-proteger-do-coronavirus.shtml
https://temas.folha.uol.com.br/o-brasil-das-varias-pandemias/pio-ix/agente-de-saude-usa-literatura-de-cordel-para-ensinar-como-moradores-devem-se-proteger-do-coronavirus.shtml
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Questão 04 

 

Segundo o poema, quais dentre os sintomas abaixo, podem indicar que a pessoa foi 

infectada pelo coronavírus? 

 

a) Inflamação na garganta, mau hálito e taquicardia;   

b) Febre, tosse e dores abdominais; 

c) Dores musculares, falta de ar e fadiga; 

d) Estresse, inapetência e tosse; 

e) Dores musculares, intestino constipado e fadiga. 

 

Questão 05 

 

Enquanto a pessoa não for vacinada, a principal recomendação repetida muitas vezes no 

texto, para se proteger do coranavírus, é: 

 

a) “Cuide de seu lar”;   

b) “Não use água e sabão”;  

c) “Procure se informar”; 

d) “Fique em casa”; 

e) “Observe sinais e sintomas”. 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 6 e 7. 

 

A queda nas economias latino-americanas em 2020 foi tão forte, em meio à pandemia de 

coronavírus, que recuperações históricas são esperadas para 2021. Mas cuidado: isso não 

significa um grande crescimento econômico que indica um período de vacas gordas pela 

frente. Na verdade, trata-se de um esperado “efeito rebote” – ou seja, um forte aumento 

do Produto Interno Bruto (PIB) na maioria dos países da região, que compensará 

parcialmente o cenário atual. É uma recuperação econômica parcial em relação a um 

resultado muito negativo do ano anterior. A economia do Peru, por exemplo, fechará este 

ano com uma queda brutal da ordem de 13%, e em 2021 crescerá cerca de 9%, de acordo 

com as últimas projeções da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
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(Cepal). Isso significa que mesmo com um aparente aumento espetacular da atividade 

econômica, o país ainda estará longe de retornar ao nível pré-crise, uma história que se 

repetirá na maioria dos países da região. “A recuperação estará sujeita a muitas incertezas, 

como a dinâmica da pandemia, a disponibilidade de vacinas, a capacidade dos países em 

manter políticas de apoio e o que acontecerá com a economia mundial”, diz Daniel Titelman, 

diretor da Divisão de Desenvolvimento Econômico da Cepal. Para este ano, a Cepal projeta 

uma queda histórica da economia regional de 7,7%, enquanto para 2021 espera um 

crescimento de 3,7%. Se não houver grandes mudanças no horizonte, pode-se dizer que a 

América Latina atingiu o fundo do poço e agora inicia um lento processo de recuperação. 

Durante essa recuperação, os três países que terão o maior crescimento econômico no 

próximo ano, segundo as projeções da Cepal, serão: Peru (9%), Panamá (5,5%) e Bolívia 

(5,1%).  

(Fonte: Adaptado de: Cecília Barría. Os 3 países da América Latina com a maior previsão de crescimento 

em 2021. BBC News Brasil. 2 jan. 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

55473809) 

 

Questão 06 

 

Pensando no sentido geral do texto, as expressões “vacas gordas e “fundo do poço” 

significam respectivamente: 

 

a) “Período promissor” e “atingiu o pior momento”;   

b) “Período catastrófico” e “atingiu o melhor momento”; 

c) “Período promissor” e “atingiu o melhor momento”; 

d) “Período de bonança” e “atingiu o melhor momento”; 

e) “Período trágico” e “atingiu o pior momento”. 

 

Questão 07 

 

Quais das palavras a seguir não podem funcionar, no texto, como sinônimos do adjetivo 

“espetacular”? 

 

a) Incrível e fantasioso;   

b) Decepcionante e medíocre;  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55473809
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55473809
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c) Sensacional e extraordinário;  

d) Excepcional e pífio; 

e) Frustrante e fantástico. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questão 08 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o início da pandemia da COVID-19, publica 

orientações para o enfrentamento da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Uma das 

principais orientações da OMS para reduzir a velocidade de transmissão do vírus, envolve 

a necessidade de lavar com frequência as mãos com água e sabão como uma medida 

importante de prevenção à doença. Entretanto, para efetivação dessa orientação, é 

fundamental o acesso ao fornecimento de água potável de qualidade e a provisão de 

condições de saneamento adequadas, direitos fundamentais para a segurança e proteção 

da saúde da população, especialmente durante surtos de doenças infecciosas, epidemias 

e pandemias.  

Analisando o infográfico abaixo, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), constata-se que o acesso à água é regionalmente desigual no Brasil. 

Diante disso, assinale a alternativa correta:  
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a) As regiões Sudeste e Centro-Oeste possuem os dois maiores índices percentuais de 

acesso à rede geral de distribuição de água no Brasil; 

b) Todas as regiões brasileiras possuem acesso à rede geral de distribuição de água de 

mais de 80%; 

c) As regiões Norte e Nordeste possuem os menores índices de domicílios ligados à rede 

geral de distribuição de água; 

d) Menos de 10% da população brasileira não possui acesso à água diariamente em seus 

domicílios; 

e) Formas de acesso à água como: poços fundos ou artesianos; poços rasos, freáticos ou 

cacimbas; fontes ou nascentes e outras formas de abastecimento representam mais de 

30%. 

 

Questão 09 

 

Observe a charge, leia o texto e as afirmações que seguem acerca das relações de trabalho 

no Brasil e no mundo: 

 
Fonte: Charge de Vitor Teixeira, extraída da capa do livro organizado por Ricardo Antunes. Riqueza e miséria 

do trabalho no Brasil IV: trabalho digital, autogestão e expropriação da vida. São Paulo: Boitempo, 2019. 

 

“Uma das experiências recentes nessa modalidade se deu na Inglaterra, com o contrato de 

zero hora. Médicos, advogados, trabalhadores domésticos, jardineiros, motoristas, que se 

conectam com uma dada plataforma, e quando trabalham recebem, quando não trabalham, 

não recebem. Nessa modalidade, não há obrigação nem de serem chamados para o 

trabalho, nem de aceitarem. Isso é diferente da chamada "uberização" [conceito que faz 

referência à empresa multinacional Uber, mas não se restringe apenas a esta] do trabalho, 
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na qual trabalhadores prestam serviços para uma grande empresa. Esses trabalhadores, 

uma vez conectados, não podem recusar chamadas. Se eles recusam algumas e não 

justificam devidamente, são simplesmente cortados desta relação”. 

(Fonte: Ricardo Antunes, Empreendedorismo é mito em país que não cria trabalho digno, diz sociólogo. 
UOL Economia, 14 set. 2019. Disponível em: https://economia.uol.com.br/empregos-e-

carreiras/noticias/redacao/2019/09/14/entrevista-sociologo-ricardo-antunes-trabalho-emprego-
empreendedorismo.htm. Acesso em: 27 jan. 2021) 

 

I. Tanto o contrato zero hora quanto a “uberização” são formas de precarização das 

relações de trabalho no século XXI. 

II. A charge representa a modalidade de “contrato zero hora”, conforme definida no texto. 

III. A charge representa a “uberização do trabalho”, conforme definida no texto. 

IV. A charge representa relações de trabalho análogo à escravidão que existiram no 

século XIX e que não existem mais no século XXI.  

V. A charge não expressa nenhuma forma de precarização e/ou exploração da força de 

trabalho. 

 

Estão corretas as afirmações: 

a) I e II; 

b) I e III; 

c) I, II e V; 

d) I, III e IV; 

e) IV e V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2019/09/14/entrevista-sociologo-ricardo-antunes-trabalho-emprego-empreendedorismo.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2019/09/14/entrevista-sociologo-ricardo-antunes-trabalho-emprego-empreendedorismo.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2019/09/14/entrevista-sociologo-ricardo-antunes-trabalho-emprego-empreendedorismo.htm
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Questão 10 

 

Observe os mapas abaixo e marque a alternativa correta. 

Mapa 1. Fluxo de passageiros e rotas de voos internacionais em 2019 

 

Fonte: http://www.martingrandjean.ch/connected-world-air-traffic-network/. 

 

Mapa 2. Rotas de proliferação do vírus Sars-Cov-2 até março de 2020 

 

Fonte: https://glo.bo/3clasin. 

 

a) América Latina e África foram os continentes com maior fluxo de passageiros e de maior 

proliferação do vírus Sars-Cov-2 até março de 2020; 

b) A chegada do vírus Sars-Cov-2 no Brasil se deu por voos vindos da América do Norte; 

c) A Europa apresentava, até março de 2020, maior fluxo de passageiros e maior 

proliferação do vírus Sars-Cov-2 do que a Ásia; 

http://www.martingrandjean.ch/connected-world-air-traffic-network/
https://glo.bo/3clasin
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d) A proliferação do vírus ocorreu, até março de 2020, principalmente entre países do Norte 

global, devido aos grandes fluxos internacionais de passageiros e rotas aéreas; 

e) Em março de 2020, a proliferação do vírus Sars-Cov-2 na América do Norte ocorreu 

principalmente pelo fluxo vindo da Europa, e não da Ásia. 

 

Questão 11 

 

 
Fonte: Bonde virado na Praça da República. Rio de Janeiro. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. 
Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/images/Bonde.jpg. Acesso em: 14 jan. 2021. 

 

Em 1904, ocorreu no Rio de Janeiro a “Revolta da Vacina”. Tratava-se da rejeição à 

imposição, pelas autoridades da cidade, da vacinação obrigatória contra a varíola. A 

Revolta teve também um conteúdo social e político. Qual das alternativas abaixo tem 

relação com este conteúdo: 

 

a) Insatisfação da população com relação ao aumento da imigração para o Rio de Janeiro; 

b) Repressão ao movimento sindical e operário por parte dos donos de indústrias; 

c) Resistência às transformações urbanas na capital do país; 

d) Reação ao deslocamento obrigatório das populações pobres para o interior do Brasil;  

e) Confinamento dos doentes em Hospitais sem higiene ou tratamento adequado. 

 

 

 

 

 



 

11 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 

PROCESSO SELETIVO PARA REFUGIADOS, APÁTRIDAS E PORTADORES DE VISTO HUMANITÁRIO 
 

 

Questão 12 

 

 
Fonte: Vista aérea da multidão concentrada na Praça da Sé em São Paulo. Fernando Santos. 25 jan. 

1984/Folhapress. Disponível em: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/22228-comicios-das-diretas-já. 
Acesso em: 14 jan. 2021. 

 

Em 1984, o movimento “Diretas Já” encerrou duas décadas de Ditadura Civil Militar no 

Brasil. (1964-1985). Uma nova Constituição entrou em vigor em 1988. Esta nova fase do 

regime político no Brasil foi denominada como Nova República. Nesta nova fase, NÃO é 

correto afirmar que: 

 

a) Indicadores sociais como mortalidade infantil e escolarização tiveram lenta melhoria; 

b) A Reforma Agrária avançou com a instalação de milhões de famílias no campo; 

c) Restabeleceu-se a liberdade de expressão e de imprensa;   

d) A taxa nacional de homicídios aumentou nas décadas de 1980 e 1990; 

e) O voto tornou-se optativo para pessoas entre 16 e 18 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/22228-comicios-das-diretas-já
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Questão 13 

 

 
Fonte: A ilha e o povo que foram descobertos pelo rei cristão de Portugal ou seus súditos. Gravura 
alemã em madeira mostrando os canibais brasileiros, c. 1505. Biblioteca Estadual da Baviera. In: 
BURKE, Peter. Testemunha Ocular. O uso de imagens como evidência histórica. São Paulo: Ed. 

UNESP, 2017, p. 189. 

 

Para o colonialismo e imperialismo europeus, o “outro” ou os “outros” já foram (e são, por 

vezes) as populações originárias, aqueles que tem “outra” cultura, “outro” modo de viver, 

“outra” religião, enfim, todos aqueles que não vivem de acordo com os padrões da cultura 

europeia.  

 

Analise a figura acima. Podemos afirmar que o colonialismo e o imperialismo são baseados: 

I. Numa perspectiva que, muitas vezes, considera o “outro” como espécie de uma raça que 

possui língua, costumes e cultura incompreensíveis. 

II. Na transformação do “outro” num bárbaro. 

III. Numa visão de superioridade dos padrões europeus de civilização. 

IV. Na submissão do “outro” por considerá-lo inferior. 

V. Na noção de que são um risco para a cultura do dominador.  

 

a) Somente a alternativa I é correta; 

b) Somente as alternativas II e IV são corretas; 

c) Somente as alternativas III e V são corretas; 

d) Somente a alternativa III é correta; 

e) Todas as alternativas são corretas. 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questão 14 

 

A taxa de transmissão (Rt) do Coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil está em 1,20, segundo 

o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. Isso significa que cada 

100 pessoas com o vírus no país infectam outras 120. O levantamento considera os dados 

coletados até a segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. 

(Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/01/21/taxa-de-transmissao-da-covid-19-fica-

em-120-no-brasil-aponta-imperial-college.ghtml. Acesso em: 1 mar. 2021) 

 

No estado de São Paulo, o número de novos casos de infectados está apresentado no 

gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: https://www.seade.gov.br/coronavirus/#. 

 

No dia 20 de janeiro foram registrados 14.410 novos casos de Covid-19. Quantas pessoas 

poderão ser infectadas por esses novos casos se a taxa de transmissão se mantiver em 

1,20? 

 

a) 14.430; 

b) 15.000; 
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https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/coronavirus-covid-19-sars-cov-2-e-mais-veja-a-explicacao-para-16-termos-usados-na-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/01/21/taxa-de-transmissao-da-covid-19-fica-em-120-no-brasil-aponta-imperial-college.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/01/21/taxa-de-transmissao-da-covid-19-fica-em-120-no-brasil-aponta-imperial-college.ghtml
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c) 15.953; 

d) 17.292; 

e) 19.144. 

 

Questão 15 

 

O ano de 2021 iniciou com aumento no custo da cesta básica em dois municípios do 

Paraná: Porto União e União da Vitória. A coleta dos preços foi feita entre os dias 15 e 31 

de janeiro de 2021 em três supermercados de Porto União e dez de União da Vitória. 

O gráfico apresenta o valor, em reais, da cesta básica coletados entre os meses de agosto 

de 2020 a janeiro de 2021. 

 

 
Fonte: https://uniao.ifpr.edu.br/preco-da-cesta-basica-tem-nova-alta-em-janeiro-em-porto-uniao-e-uniao-da-

vitoria/. 

 

Com base nas informações do gráfico, qual foi o aumento percentual no valor da cesta 

básica entre os meses de agosto de 2020 e janeiro de 2021? 

 

a) 19,1%; 

b) 23,7%; 

c) 50,0%; 

d) 76,3%; 

e) 80,9%. 
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https://uniao.ifpr.edu.br/preco-da-cesta-basica-tem-nova-alta-em-janeiro-em-porto-uniao-e-uniao-da-vitoria/
https://uniao.ifpr.edu.br/preco-da-cesta-basica-tem-nova-alta-em-janeiro-em-porto-uniao-e-uniao-da-vitoria/
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Questão 16 

 

A solução da equação de segundo grau 5x2 – 45x = 0 é: 

 

a) uma única raiz real; 

b) duas raízes reais; 

c) uma raiz real e uma complexa; 

d) uma única raiz complexa; 

e) duas raízes complexas. 

 

Questão 17 

 

Segundo o Instituto Butantan, a capacidade de envasamento diário planejado para a vacina 

contra a COVID-19 é entre 600 mil e um milhão de doses. Sabemos que são necessárias 

duas doses da vacina para a imunização. 

Considerando que o Instituto Butantan trabalhe com a capacidade máxima de produção, 

qual seria o tempo mínimo necessário para que a população brasileira receba as duas 

doses?  

Segundo o IBGE, em 2020 a população brasileira era aproximadamente 212 milhões de 

habitantes. 

 

a) menos de um ano de produção diária; 

b) um ano de produção diária; 

c) entre 1 e 2 anos de produção diária; 

d) entre 2 e 3 anos de produção diária; 

e) mais de 3 anos de produção diária. 
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Questão 18 

 

A Tabela a seguir apresenta a porcentagem da população vacinada com pelo menos uma 

dose em diferentes países. 

País 
% da população vacinada com pelo menos uma 

dose 

Argentina 1,6 

Alemanha 4,7 

Bolívia 0,1 

Brasil 3,1 

Canadá 2,9 

Chile 17,4 

Espanha 5,0 

Estados Unidos 14,8 

França 4,4 

Itália 4,7 

 

Considerando a porcentagem de vacinados, quantos países estão acima da média e 

quantos estão acima da mediana, respectivamente? 

 

a) 2 e 4; 

b) 2 e 5; 

c) 3 e 5; 

d) 3 e 7; 

e) 5 e 7. 

 

Questão 19 

 

Sabendo-se que uma vacina é eficiente em 60% dos casos, ao sortear, ao acaso e com 

reposição, 5 pacientes vacinados, qual é a probabilidade de pelo menos 4 estarem 

imunizados? 

 

a) 0,34; 

b) 0,40; 

c) 0,50; 

d) 0,60; 

e) 0,64. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questão 20 

 

Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, cientistas do 

mundo todo buscam por possíveis soluções para o tratamento e prevenção da Covid-19. 

Em um primeiro momento, foram testados remédios que reduzissem os sintomas. Em 

seguida, começaram os estudos para produção de vacinas. Em maio de 2019, 

pesquisadores do Instituto Butantan iniciaram também o estudo para produção de um soro 

contra a Covid-19. No Brasil, duas vacinas tiveram aprovação emergencial pela Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), no mês de janeiro de 2021. Os pesquisadores 

aguardam autorização da Anvisa para realização de testes do soro em humanos.  

Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas: 

 

I. As vacinas elaboradas contra Covid-19 são compostas por anticorpos contra o 

coronavírus SARS-CoV-2. 

II. Os soros produzidos contêm antígenos que induzem o organismo humano a produzir 

anticorpos específicos. 

III. A principal estratégia de imunização ativa contra o coronavírus SARS-CoV-2 é a 

vacinação. 

IV. Para a produção do soro, o antígeno é processado, diluído, filtrado e injetado em animais 

(geralmente cavalos). Em seguida, o sangue é retirado do animal e o plasma é separado 

do sangue. O plasma é a parte necessária para a produção do soro. 

V. Os antígenos presentes no soro estimulam os linfócitos B e T a produzirem células que 

neutralizam o agente causador da Covid-19. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras; 

b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras; 

c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras; 

d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras; 

e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
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QUESTÃO 21 

 

Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que doentes não 

hospitalizados com Covid-19 utilizem oxímetro em casa. O oxímetro é um aparelho que 

mede o nível de saturação de oxigênio (O2) no sangue. O nível de oxigênio costuma cair 

em pacientes que desenvolvem casos mais graves da Covid-19. A OMS considera 

emergência clínica a leitura do oxímetro abaixo de 90%. 

Assinale a alternativa que apresenta de maneira correta a importância do oxigênio para 

quase todos os seres vivos: 

 

a) A respiração aeróbia começa no citosol e, nos eucariontes, termina na matriz 

mitocondrial; 

b) Nos procariontes, a respiração aeróbia começa no citosol e termina na membrana 

mitocondrial; 

c) As reações de combustão se assemelham à respiração aeróbia, mas são mais lentas por 

não serem catalisadas por enzimas; 

d) Na respiração aeróbia, na etapa denominada ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, o 

oxigênio é utilizado para produzir CO2; 

e) O O2 é a molécula que recebe os elétrons e os íons H+ provenientes da glicose, formando 

H2O. 

 

QUESTÃO 22 

 

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a testagem em massa da população é uma das maneiras mais eficazes para evitar 

a proliferação do coronavírus SARS-CoV-2. Os principais testes de diagnóstico utilizados 

no Brasil são o RT-PCR (reação da transcriptase reversa seguida pela reação em cadeia 

da polimerase) e testes sorológicos. O RT-PCR é um teste molecular que revela a presença 

de fragmentos do genoma do vírus na amostra coletada. Os testes sorológicos verificam a 

resposta imunológica do organismo ao vírus, detectando a presença de anticorpos IgM e 

IgG. 

O gráfico a seguir mostra a resposta imunológica após a infecção e reinfecção pelo 

coronavírus SARS-CoV-2 e sua relação com os testes de diagnóstico. 
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Fonte: Adaptada de https://labtest.com.br/resposta-imunologica-da-covid-19/. Acesso em: 2 fev. 2021. 

 

Sobre a resposta imunológica e os testes para identificação da Covid-19, pode-se afirmar 

corretamente que: 

 

a) Os testes sorológicos identificam a presença de anticorpos combinados (IgM/IgG), ou 

seja, a resposta do organismo quando este já teve contato com o vírus, recentemente (IgG) 

ou há algum tempo (IgM); 

b) Os testes sorológicos devem ser realizados após a terceira semana da manifestação dos 

sintomas, pois até essa fase o organismo ainda não produziu antígenos suficientes para 

identificação; 

c) A técnica RT-PCR é mais eficaz quando utilizada nas primeiras duas semanas após o 

surgimento dos sintomas; 

d) A técnica RT-PCR não deve ser utilizada na primeira semana após o aparecimento dos 

sintomas. Sua ineficiência nesse período deve-se à ausência de vírus no sangue; 

e) A técnica RT-PCR é mais eficaz pois identifica a resposta do organismo à invasão viral. 

Os testes sorológicos identificam traços do vírus no sangue. 
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QUESTÃO 23 

 

Leia os dois textos a seguir: 

 

Texto 1: 

 

“Aerossóis e gotículas são partículas de material sólido ou líquido em suspensão no ar, com 

a diferença que os aerossóis ficam suspensos por mais tempo (de minutos a horas em 

ambientes internos), enquanto as gotas se comportam como projéteis e caem no solo 

rapidamente (em segundos).” 

(Fonte: Adaptado de “Covid-19: Por que argumentos contra a transmissão por aerossóis estão errados”. 
Disponível em: 

https://portugues.medscape.com/verartigo/6505325?pa=Xc8tc%2B9u40ZgXHsXDiPZ3Osj0s3iRPQaoe4C5J
hjr0uVtVxJM7xjMxaiZRiS3pd%2BX8MwC0EECwzp432Skuf9qw%3D%3D#vp_1. Acesso em: 2 fev. 2021) 

 

 

Disponível em: https://labtest.com.br/resposta-imunologica-da-covid-19/. Acesso em: 2 fev. 2021. 

 

Texto 2: 

 

“Para efeito de comparação, uma gotícula grande de 100 μm, atingiria o chão em 4,5 

segundos e uma distância de quase 2,5 metros, enquanto uma partícula de aerossol de 1 

μm poderia permanecer no ar por cerca de 12 horas.” 

(Fonte: Adaptado de “Máscaras e testes são necessários para evitar a transmissão assintomática do SARS-
CoV-2 liberado em aerossóis e gotículas.” Disponível em: https://www.blogs.unicamp.br/covid-19/sobre-

mascaras-testes-e-covid-19/. Acesso em: 2 fev. 2021) 
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Sabe-se que em queda livre (movimento acelerado e sem ação de forças dissipativas), um 

projétil qualquer abandonado da altura de uma pessoa que meça 1,70 m em pé, levaria 

aproximadamente 0,6 segundos para atingir o solo. 

 

A alternativa que melhor explica a diferença no tempo de queda de uma gotícula no ar e 

um projétil em queda livre é: 

 

a) As gotículas são muito pequenas, da ordem de centenas de micrômetros (μm). Por isso, 

as leis da física newtoniana (física clássica) não se aplicam; 

b) A presença do ar diminui a velocidade média de queda por causa do equilíbrio dinâmico 

atingido entre a força peso (gravidade) e a resistência que o ar oferece ao movimento; 

c) Como as gotículas são mais densas que o ar, elas caem mais devagar e isso aumenta o 

tempo de queda; 

d) A queda das gotículas é resultado da interação delas com a Terra, a força da gravidade 

acelera o movimento, enquanto a repulsão magnética retarda o movimento; 

e) Tanto na queda da gotícula, como na do aerossol existem muitas variáveis para se 

considerar, por isso é impossível determinar a causa dos aerossóis ficarem mais tempo 

suspensos. 

 

QUESTÃO 24 

 

“Não importa quão avançada esteja a Ciência no século 21, a principal arma durante a 

pandemia de coronavírus é a antiga tecnologia de combinar sabão e água. Embora não 

tenhamos certeza de quem, quando ou como alguém teve uma ideia tão brilhante, sabemos 

“que essa mistura ainda é a melhor estratégia para combater doenças infecciosas e nem 

mesmo o novo coronavírus pode vencê-la”.  

(Fonte: Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-52096406. Acesso em: 2 fev. 2021) 

 

Na presença da água, as moléculas de sabão se organizam formando micelas, conforme 

mostra a figura a seguir. 
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Fonte: Adaptada de: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1202527/mod_resource/content/1/Aula13BioqAvan_Membranas.pdf. 

Acesso em: 2 fev. 2021. 
 

Assinale a alternativa que explica corretamente como água e sabão inativam o vírus (SARS-

CoV-2). 

 

a) Quando lavamos as mãos com água e sabão, a bicamada lipídica que envolve o vírus é 

destruída; 

b) Quando lavamos as mãos com água e sabão, o DNA viral é deslocado para o interior 

das micelas; 

c) Quando lavamos as mãos com água e sabão, a proteína S – “spike” viral é desnaturada, 

impedindo a ligação do vírus na célula hospedeira; 

d) Quando lavamos as mãos com água e sabão, o RNA viral sofre uma mutação que o 

impede de se replicar; 

e) Quando lavamos as mãos com água e sabão, a água facilita a entrada do sabão no vírus, 

levando a sua destruição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Molécula de água 

 
Micela 
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QUESTÃO 25 

 

Alguns rótulos de álcool trazem a informação ° GL e outros ° INPM. GL é a abreviação de 

Gay-Lussac e refere-se à porcentagem de etanol em volume. INPM significa Instituto 

Nacional de Pesos e Medidas e indica a porcentagem de etanol em massa. 

 

 

Fonte: https://ipemsp.files.wordpress.com/2020/03/mc3a3osalcoolgel-1.jpg. Acesso em: 2 mar. 2021. 

 

Considerando-se a densidade do etanol 0,8 g/mL, o álcool 70 ° GL corresponde a: 

 

a) 70 ° INPM; 

b) 38,7 ° INPM; 

c) 59,7 ° INPM; 

d) 60,2 ° INPM; 

e) 65,1 ° INPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ipemsp.files.wordpress.com/2020/03/mc3a3osalcoolgel-1.jpg
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PROVA DE REDAÇÃO 

 

Considerando imagem e textos abaixo, redija um texto dissertativo sobre o tema: 

 

2020: O ANO EM QUE O MUNDO QUASE PAROU. 

 

 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. Mantenha o foco no tema proposto. 
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01. 

 

 

Fonte: Alireza Pakdel – Artista iraniano que, durante a pandemia, vem homenageando os 
profissionais da saúde. Disponível em: https://www.instagram.com/alirezapakdel_artist/. 

 

02. 

 

O novo normal 

 

Expectativas mundiais giram em torno da distribuição de vacinas desenvolvidas 

em tempo recorde e do surgimento de novas opções. Obstáculos logísticos 

tornam o cenário desafiador, assim como a aquisição desigual de imunizadores 

entre países considerados ricos e pobres. Todos os setores da sociedade 

sofreram impactos brutais gerados pela pandemia. Passados esses meses, 

ainda é necessário enfrentar restrições de circulação e de atividades, evitar 

aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos constantemente com álcool em 

gel e ficar de olho em possíveis sintomas, já que instituições de saúde 

sobrecarregadas fazem parte do dia a dia de grande parte do planeta. Se 2020 

https://www.instagram.com/alirezapakdel_artist/
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foi o ano em que a pandemia da covid-19 parou o mundo, resta esperar que 2021 

seja o momento de reagir. Com os devidos cuidados, é possível que as coisas, 

aos poucos, voltem ao normal – ou ao tão normal quanto poderão chegar.  

 

(Texto Adaptado de: 2020: o ano em que a pandemia da covid-19 parou o 

mundo. O Estado de São Paulo. 23 dez. 2020. Disponível em: 

https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/2020-o-ano-em-que-a-

pandemia-da-covid-19-parou-o-mundo/). 

 

 

 

https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/2020-o-ano-em-que-a-pandemia-da-covid-19-parou-o-mundo/
https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/2020-o-ano-em-que-a-pandemia-da-covid-19-parou-o-mundo/
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