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O Simétrico Resolve
O Simétrico Resolve
b

D

a

a C

Cálculos Auxiliares:
b
a

Cálculos Auxiliares:

9

C

b

a
b

x 2  144  81
x  225

D

21

A a

No DEF, temos:
x 2  122  92

9

a

b

b

B

x  15 cm

2a + 2b = 60
a + b = 30 cm

x = 15

12

B

A quadrado  (a  b)2
A

A quadrado  302
A quadrado  900 cm2
RESPOSTA: C

9

F
18

9

E

Como o vão de 5 cm é compensado com a perda de igual
comprimento:
perímetro do terreno = 21 + 18 + 15 + 9 + 9
perímetro do terreno = 72 m
Foram comprados, no mínimo 4 rolos de 20 m
cada um: 4 x 20 = 80 m
sobraram: 80 – 72 = 8 m
RESPOSTA: A
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3

3

V  81m3

O Simétrico Resolve
1

1

1+x

Estado A - Paraná

4
5

1
5

VCil.  A b  h
81  (1  x)2  3
81  3  (1  x)2  3

TRIGO

(1  x)2  9
1 x  9
1 x  3

4
5
4  20
Pr od. de trigo 
5  20
80
Pr od. de trigo 
 80%
100
Pr od. de trigo 

x  2m
RESPOSTA: C

RESPOSTA: E
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Um posto de combustível inaugurado recentemente em
Fortaleza, usa tanque subterrâneo que tem a forma de um
cilindro circular reto na posição vestibular, como mostra a
figura abaixo. O tanque está completamente cheio com
42 m3 de gasolina e 30 m3 de álcool.

João estava com a família no Caribe nas suas férias de
julho. Eles estavam hospedados num hotel na ilha A e
desejavam conhecer a ilha B. João sabia que se alugasse
uma lancha e partisse na direção N40ºE (isso significa 40º
a leste da direção norte, contados a partir do norte),
estariam na ilha B em 30 minutos. A família alugou uma
lancha e no dia seguinte partiu às 8h em direção à ilha,
navegando em linha reta. Às 80h30 constataram que não
haviam chegado à ilha B. Foi então que João verificou na
sua bússola (veja a figura abaixo) que haviam navegado,
por engano, na direção N70ºW.

Considerando que a altura do tanque é de 12 metros, a
altura da camada de gasolina é:
(A) 6m
(B) 7m
(C) 8m
(D) 9m
A partir da localização atual, em que direção a família
deve seguir, em linha reta, para chegar à ilha B?
(A) N75º E
(B) N60º E
(C) N45º E
(D) N40º E
(E) N30º E

(E) 10m
O Simétrico Resolve

Ab
h

Gasolina
H = 12m

O Simétrico Resolve
Observe a figura a seguir que retrata a situação em questão:

Ab
Álcool
Ab

VGás.  A b  h
A b  h  42

Cálculos Auxiliares:
VT anque  VGas.  VÁlc.

6  h  42

VTanque  72m3

h  7m

72  A b  12
Ab  6

RESPOSTA: B

Assim, temos o triângulo isósceles abaixo e devemos determinar o
ângulo x exibido (pois é o ângulo formado com o eixo do norte na
direção leste).
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I) Valor de :
α + α + 110º = 180º
2α = 70º
α = 35º
II) Ângulo raso:
α + x + 70º = 180º
35º + x + 70º = 180º
x = 75º
Logo, a lancha deve se deslocar na direção N75º E.
RESPOSTA: A

O Simétrico Resolve
A

B

x
E
3x

F

AB / /EF / /GH / /CD
6x 3x

 (x  0)
42
h
h  21cm

h

42

O Simétrico Resolve
G

Janeiro: salário  s

2x

Abril: 1,06 s

C

Agosto: 1,06 s + 0,06 s = 1,12 s
Outubro: 1,12 s + 0,06 s = 1,18 s

H

J

D

RESPOSTA: D

1,12 s _______ 100%
0,06 s _______ x%

1,12 s 100

 x  5,35%
x
0,06 s

RESPOSTA: B
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A

O Simétrico Resolve

R  log10    B
T

4





I

Chile:

Japão:

 
8,3  log10  C   B
 T 
 
log10   C   8,3  B
 T 
C
 108,3 B
T
 C  108,3 B  T

 
5,3  log  J   B
 T 
 
log10  J   5,3  B
 T 
J
 105,3 B
T
 J  105,3 B  T

2
B


2

H



2

C

Como o triângulo é equilátero o encentro coincide com o baricentro e
com o ortocentro, logo:

C 108,3B  T
C
 5,3B

 108,3B(5,3B)
 J 10
J
T
C
 103  C  1000   J
J
RESPOSTA: E
Simétrico Pré-Universitário – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 5

O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2018.1
Veja:
I) Total de equipes
... ...
.........
A7
I1
I2
9p/2

No AHC :
2

2

 
 62   
2
 36 

4

2

3

2

... ... ...

2

4
 144 

2

... ... ... ...

7p/3

4p/4

PFC : C9,2  C7,3  C4,4  36  35  1  1260 equipes

 (4)
2

II) Irmãos na 1ª equipe

 144

 48 

e

...............

A1

AH  6cm

e

...............

A  2   H
A  2  2
A  4
AH  2  4

 4 3 cm

I1 I2

... ... ...

... ... ... ...

7p/3

4p/4

I1 I2 ...

... ... ... ...

PFC : C7,3  C4,4  35  1  35

perímetro  3  4 3
perímetro  12 3 cm
RESPOSTA: E

III) Irmãos na 2ª equipe
... ...

5p/1

7p/2

4p/4

PFC: C7, 2  C5,1  C4, 4  21 5  1
105

O curso de Medicina da Universidade de Fortaleza foi
desenvolvido em uma concepção inovadora pautada nos
principais documentos relativos à educação médica
mundial. O conteúdo curricular está estruturado em uma
base integrada de conhecimentos, práticas e atitudes que
se manifesta em três eixos: humanístico-profissional,
técnico-científico e comunitário-assistencial, onde o PBL
(Problem-Basead Learning-Aprendizagem Baseada em
Problemas) constitui a ferramenta pedagógica principal. O
professor da disciplina de Introdução ao Estudo da
Medicina ficou responsável por um grupo de nove alunos,
sendo dois deles irmãos. Ele deverá formar três equipes,
com respectivamente dois, três e quatro integrantes.
Sabendo-se que os dois irmãos não podem ficar na
mesma equipe, então o número de equipes que ele pode
formar é:
(A) 510
(B) 680
(C) 750
(D) 860
(E) 910

IV) Irmãos na 3ª equipe:
... ...

... ... ...

7p/2

5p/3

I1 I2 ... ...
2p/2

PFC : C 7,2  C 5,3  C 2,2  21 10  1  210
Final :1260  35  105  210  910 maneiras

RESPOSTA: E

O Simétrico Resolve
Dispomos de 9 alunos, 2 deles irmãos A1...A 7 , 1 , 2
Queremos formar equipes de 2, 3 e 4 integrantes onde os irmãos não
ficam na mesma equipe.
Simétrico Pré-Universitário – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 6

O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2018.1
No Brasil, cerca de 3,5 milhões de pessoas realizam
transfusão de sangue. Ao todo, existem no país 27
hemocentros coordenadores e 500 serviços de coleta.
Atualmente, 1,8% da população brasileira doa sangue.
Embora o percentual fique dentro dos parâmetros da
Organização Mundial de Saúde (OMS) – de pelo menos
1% da população – o Ministério da Saúde tem trabalhado
para
aumentar
a
taxa.
(Fonte:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/princip
al/agencia-saude/28742-ministerio-da-saude-lancacampanha-para-incentivar-doacao-regular-de-sangue.).
Suponha que um posto de coleta de sangue possui dez
funcionários. Os dez funcionários trabalham 8 horas por
dia, durante 27 dias, para atender certo número de
pessoas.
Se um funcionário doente foi afastado por tempo
indeterminado e outro se aposentou, o total de duas que
os funcionários restantes levarão para atender o mesmo
número de pessoas, trabalhando uma hora a mais por dia,
no mesmo ritmo de trabalho, será de:
(A) 28
(B) 29
(C) 30
(D) 31
(E) 33

O Simétrico Resolve

h = 3b

y = 25
x = 2a

O Simétrico Resolve
Funcionários
10
8
27 8 9
 
x 10 8



Horas/Dia
8
9

Dias
27
x

x  30 dias

RESPOSTA: C

v  x  y h
2a  25  3b  900
ab  6 ()
6
a  ()
b

A t  2(xy  xh  yh)
2(2a  25  2a  3b  25  3b)  722
50a  6ab  75b  361 ( )
Substituint o () e ( ) em ( ) :
6
50     6  6  75b  361
b
300
 75b  325  b
b
 1
75b2  325b  300  0   
 25 
b'  3

3b2  13b  12  0 
4
b"  3 (não convém)
h  3  3  h  9m
RESPOSTA: B
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P  m  j  19080 ()
 2
 j  m ()
 3
¨1

20

m  100 (p  j) ()

5

O Simétrico Resolve

24; 36; 18
12; 18; 9
6; 9; 9
3; 9; 9

2
2

2
3
1; 3; 3 3
1; 1; 1 72 meses

De (), temos :
5m  P  j (IV)

72 :12  6 anos
2017  6  2023

Substituindo (IV) em ( )
5m  m  19080
6m  19080
m  3180

RESPOSTA: E

Em (), temos :
2
j   3180
3
j  2120 reais
RESPOSTA: A
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I) Falso. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter
energia térmica (calor) em energia mecânica a fim de realizar
trabalho útil. O motor de combustão dos carros, por exemplo,
transforma parte do calor liberado na explosão da gasolina em
energia útil que faz os carros se moverem.
II) Verdadeiro.
III) Falsa. A proposição afirma que é possível converter 100% do calor
extraído da fonte quente em trabalho útil, sem que nenhum calor
seja rejeitado para a fonte fria. Isso equivale a uma máquina térmica
operar com rendimento de 100%. Sabemos que isso é impossível
pois violaria a 2ª lei da Termodinâmica.
IV) Verdadeiro. Esse é o enunciado do Postulado de Carnot.
RESPOSTA: C

O Simétrico Resolve
Observando a figura abaixo, podemos facilmente determinar a
amplitude A dessa onda:
A + A = 2,2 cm  2A = 2,2 cm  A = 1,1 cm
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Determinação do comprimento de onda :

     7,5 cm
2
5
 7,5    3 cm
2
Determinação do período :
1

V   F  V   
 

V



 3  102 m

 2  104 s
V 150 m / s
RESPOSTA: C

O Simétrico Resolve
A força magnética entre correntes elétricas paralelas é dada pela
expressão abaixo. Efetuando os cálculos, temos:
  i  i  L 4  107  0,6  0,6  3
Fmag  1 2 
 1,08  107 N
2d
22
A força magnética entre correntes elétricas paralelas de sentidos
opostos é sempre repulsiva.
Nesse caso, as correntes elétricas têm o mesmo sentido, portanto, a
força magnética entre elas é atrativa.
RESPOSTA: D

O Simétrico Resolve
I) Falso. Na Física existem várias grandezas com a terminologia
“momento”, tais como:
- momento linear
- momento angular
- momento de uma força
- momento de dipolo elétrico
- momento de dipolo magnético
A questão não deixa claro a qual momento ela está se referindo.
Considerando que o problema se refere ao Momento Linear do
sistema, mais conhecido como a Quantidade de Movimento do sistema
Q = mV, vemos que essa grandeza não se conserva nesse sistema.
Isso se deve ao fato de as caixas estarem conectadas entre si através
de um fio inextensível, o que obriga que ambas se movam com
velocidades de módulos iguais em cada instante.
Ou ambas as caixas estão se movendo com rapidez crescente; ou
ambas estão se movendo com rapidez decrescente. Em qualquer
caso, a Quantidade de movimento do sistema não é constante.
II) Verdadeiro. Esse sistema é conservativo. As forças nãoconservativas agindo no sistema são:
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 a tração T1 e a normal N1 no bloco 1;
 a tração T2 no bloco 2;
Entretanto, a soma dos trabalhos realizados por elas, num
deslocamento d qualquer do sistema, é nula:
TFNC  TN1  TT1  TT2  0  T  d  T  d  0
TFNC  0
Por esse motivo, a energia mecânica do sistema permanece constante
durante o seu deslocamento.

III) Verdadeiro. A variação da energia cinética do sistema, quando o
bloco 1 vai da posição x1 até a posição x2, é função da gravidade g.
Conhecendo-se as massas de cada bloco e, medindo-se as
velocidades v1 e v2 com que o bloco 1 passa pelas posições 1 e 2, é
possível se determinar a variação da Ecin do sistema e, assim,
determinar o valor de g.

N

actp

1

RESPOSTA: E

2
Renato Brito

Observe a figura abaixo. Nesse caso, não haverá uma normal
N1 agindo no carro visto que ela valerá N1 = 0.

actp

1

2

N1 = 0

Renato Brito

Haverá apenas a normal N2 pois apenas a roda 2 estará em contato
com o solo.

G
M.g

actp

d/2

G
H

H

Fat

Renato Brito

O Simétrico Resolve

N2

d/2

A figura acima mostra as forças agindo no carro durante a curva.
O peso M.g do carro age em seu centro de massa G. Como apenas a
roda 2 está em contato com o solo, apenas ela tem normal N2 e tem
Fat. Estamos usando N1 = 0 para dizer que o carro já está na iminência
de capotar.
O equilíbrio das forças na vertical permite escrever:
N2 = Mg (eq1)

d/2

d/2

A figura abaixo mostra, de forma exagerada, um carro fazendo uma
curva com uma velocidade tão grande, que as rodas do carro mais
próximas do centro da curva (rodas 1) literalmente perderam o contato
com o chão (normal N1 = 0) e o carro está prestes a capotar. Assim
vemos que, quando o carro está na iminência de capotar, apenas as
rodas do carro na parte externa da curva (rodas 2) estariam em contato
com o chão.

Na direção centrípeta, podemos escrever:

FRCTP  Fin  Fout  M  actp
Fat  0  M 

V2
R

(eq2)

O carro está na iminência de capotar, mas ainda não está capotando.
Ele ainda está em equilíbrio de rotação em relação ao seu Centro de
Massa (G), isto é, equilíbrio de momentos. Teremos que dizer que a
soma dos momentos horários, em relação ao ponto G é igual à soma
dos momentos anti-horários em relação ao ponto G.
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Observando a figura, vemos que o peso M.g não causa momento em relação a G visto que M.g passa pelo ponto G. A força N2 produz momento
anti-horário; e Fat produz momento horário em relação a G. O equilíbrio dos momentos em relação ao Centro de Massa permite escrever:
Fat H = M.g  (d/2) (eq3)
Isolando Fat em eq2 e substituindo em eq3, vem:

Fat  H  M  g 

d
2

 V2 
d
  M   H  M  g 


R
2




V2 
d
 M   H  M  g  


R 
2


V

g d R
2 H

(eq4)

A relação eq4 nos diz que os carros que capotam mais facilmente numa curva, ou seja, capotam para valores pequenos de V, são aqueles que
são estreitos (eixo das rodas é pequeno, d pequeno) e altos (H grande), como uma TOPIC.

H
Renato Brito

actp
d

Mais fácil de capotar: grande altura H e pequena largura d

actp

H
d
Renato Brito

Mais difícil de capotar: pequena altura H e grande largura d
A relação eq4 nos diz que os carros que raramente vão capotar numa curva, ou seja, capotam apenas para valores de V muito grandes, são
aqueles que são muito largos (d grande) e baixos (H pequena), como os carros esportivos.

Você provavelmente nunca verá um carro desses capotar numa curva .
Agora, para resolver a questão da UNIFOR, usaremos a relação eq4.
V

g d R

2 H

10  2  19,6
 196  14 m/s
2 1

RESPOSTA: D
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Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que, quando adicionada em água, sofre ionização e libera, na forma de cátion, exclusivamente, o
íon hidrônio (H3O( ) ) . Pode-se inferir, então, que todo ácido é solúvel em água e, portanto, tem natureza hidrofílica. Assim, quando o enunciado
descreve a mistura resultante como não eletrolítica, significa que o “solvente” não foi capaz de provocar a ionização do composto a ele adicionado
e, dessa forma, podemos concluir que o tal “solvente” não foi capaz de provocar a ionização do composto a ele adicionado e, dessa forma,
podemos concluir que o tal “solvente” não é de natureza semelhante a do hidrácido. Sendo assim, dentre as alternativas, a que melhor caracterizao é a “B” (hidrofóbica), ou seja, “avesso à água” e, por isso, incapaz de ionizar o ácido.
RESPOSTA: B

O Simétrico Resolve
De acordo com a equação “modelo” dada no enunciado, se o reagente for a glicose (C 6H12O6), as incógnitas “n”, “a”, “b” e “d” corresponde,
respectivamente, a 6, 12, 6 e 0.
Ao substituirmos tais valores na equação de Buswell, a formação do metano a partir do tratamento de 10 litros de um despejo composto
exclusivamente de glicose fornece a seguinte equação química devidamente balanceada:
C6H12O6  3CH4  3CO2
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Daí, podemos inferir que, para cada 1 mol de glicose consumido no processo, são obtidos 3 mol de metano (CH 4).
Para o tratamento de 10 litros do tal despejo composto exclusivamente de glicose e com concentração de 660 mg/L temos uma massa total de
glicose no valor de
mglicos e 

660 mg glicose
 10L de despejo
1L de despejo

mglicos e  6600 mg de glicose

Efetuando-se, então, a relação estequiométrica da equação química, para a produção de metano a partir de 6600 mg de glicose, temos:
1 mol de glicose ______ 3 mol de metano

mCH4 

1 mol C6H12O6
3 mol CH4
16g CH4


 6,6 gC6H12O6
1 mol CH4 1 mol C6H12O6 180g C6H12O6
mCH4  1,76 g CH4  1760 mgCH4

Assim, vemos que tal valor não consta dentre as alternativas de resposta e, portanto, trata-se de uma questão sem gabarito.
Observação: a questão acima apresenta solução por fator estequiométrico. A mesma também, pode ser resolvida através de uma rega de três
simples.
RESPOSTA: NULA
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Segundo o mecanismo detalhadamente apresentada e a equação para a reação global obtida a partir das quatro etapas, podemos julgar as
afirmações feitas. Veja a análise das afirmações.
I) VERDADEIRO. O benzeno é “rico” em elétrons, o que o faz reagir com grupos eletrófilos. Entretanto, diferentemente dos alquenos (ou alcenos),
o benzeno, na presença de reagente eletrofílico e em condições adequadas, “sofre”, preferencialmente, reação de substituição eletrofílica
aromática, enquanto que os alquenos, reação de adição eletrofílica.
II) FALSO. O eletrófilo pode ser um íon positivo ou uma espécie polar com um centro deficiente em elétrons. Portanto, na nitração do benzeno,
o eletrofilo, como se vê na etapa III, é o íon nitrônio, NO
2 , e não o ácido sulfúrico.
III) VERDADEIRO. Base de Bronsted-Lowry é todo espécie química capaz de receber “prótons H ”. Na etapa 1 do mecanismo descrito, o ácido
nítrico (HNO3) utiliza um dos pares isolados (não-ligantes) de elétrons do oxigênio ligado ao hidrogênio para “capturar” (receber) o “ H ” liberado
pelo ácido sulfúrico (H2SO4). Assim, podemos observar que a molécula do HNO3 (pka = – 1,3) é, na etapa 1, protonada pelo H2SO4 (pka = – 9),
que é um ácido mais forte que aquele e, portanto, atua como uma base segundo a teoria de Brönsted-Lowry.
IV) VERDADEIRO. Os produtos finais da reação podem ser facilmente identificados a partir da equação que representa a reação global. Veja:

 HNO3

NO2
 H2 O

Daí, pode-se concluir que o ácido sulfúrico atua, nesse processo reacional, como catalisador (pois é consumido na etapa 1 e é reconstituído na
etapa 4, onde aparece representado pelo íon hidrônio, H3O ) e, com isso, os produtos finais são, apenas, o nitrobenzeno (C 6H5NO2) e a água
(H2O).
A partir da análise das afirmações, infere-se que as informações corretas estão contidas nas afirmações I, III e IV. Entretanto, nenhuma das
alternativas traz tal indicação e, portanto, esta é uma questão sem gabarito.
RESPOSTA: NULA
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De acordo com a IUPAC, a nomenclatura dos compostos orgânicos, de uma forma geral segue o padrão abaixo.
tipo de ligação
entre os carbonos

nome das
ramificações

+

prefixo

+ infixo + sufixo

nº de carbonos na
cadeia principal

função
orgânica

Cada uma dessas partes indica uma característica do composto a que ele se refere. Os álcoois citados no enunciado da questão têm,
respectivamente, 32, 30 e 34 carbonos. Para tais os prefixos utilizados para os seus nomes estão corretamente relacionados no texto. Assim, a
única alteração que poderia ser, ainda, feita para uma mais completa adequação às regras da IUPAC é a do uso de uma numeração para
identificar o carbono em que o grupo funcional. (no caso do álcool, a hidroxila) está ligado ao carbono 1.
O nome dos álcoois graxos citados, então, seria:
 (C32)  Dotriacontan-1-ol ou 1-dotriacontanol
 (C30)  Triacontan-1-ol ou 1-triacontanol
 (C34)  Tetratriacontan-1-ol ou 1-tetratriacontanol
RESPOSTA: E
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O Simétrico Resolve
Para o cálculo da quantidade de calor necessária para o aquecimento
descrito no enunciado da questão, utilizamos o conhecimento de
calorimetria, mais especificamente, a fórmula para o cálculo de calor
sensível.
Q  m  c  
quantidade
de calor

massa
(em kg)

capacidade
calorífica

variação
de temperatura

Assim, usando os dados fornecidos, temos:

Q  0,1 4,18 12,5
Q  5,225 kJ

Essa, então, é a quantidade de calor que, segundo o enunciado, for
fornecida pela combustão do etanol.
Como a entalpia de combustão do etanol é de 1000 kJ/mol de álcool e
a massa molar desse composto é de 46 g/mol (etanol – C2H6O),
podemos obter a resposta da questão pela seguinte relação:
1 mol etanol _______ 46 g etanol _________ 1000 kJ
m _________ 5,255 kJ
m

46  5,225
 m  0,24 g e tanol
1000

RESPOSTA: B

O Simétrico Resolve
A bainha de mielina consiste em uma cobertura do lipídio
esfingomielina sobre o axônio do neurônio, agindo como isolante
elétrica e aumentando a velocidade de condução do impulso nervoso.
Pacientes com EM (esclerose múltipla) apresentam degradação da
bainha de mielina, de modo a apresentarem dificuldades na condução
do impulso nervoso, com sérios efeitos como dores e dificuldade de
coordenação motora.
RESPOSTA: C
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Assim, a hipótese é plausível, uma vez que é passível de ser testada
usando o método experimental, mas o experimento não foi realizado
corretamente, uma vez que faltou um grupo controle em que animais
seriam analisados sem que recebessem o chá, de modo a confirmar
que o efeito hepatotóxico encontrado nos dois primeiros grupos
realmente é devido ao chá.
RESPOSTA: E

O Simétrico Resolve
O método científico envolve uma sequência de etapas descritas a
seguir:
1) Observação de um fato ou fenômeno, ou seja, verdade confirmada
por simples observação;
2) Questionamento;
3) Elaboração de uma hipótese, ou seja, a proposição que se dispõe a
provar;
4) Dedução, ou seja, previsão das consequências da hipótese.
5) Experimentação, ou seja, teste da hipótese;
6) Análise dos resultados.
Para que uma hipótese seja válida dentro do método científico, ela tem
que ser testável. No caso em questão, a hipótese do chá analisado ser
hepatotóxico pode ser testada através de um experimento. Para um
experimento ser válido dentro do método científico, deve obedecer aos
seguintes requisitos:
1) O experimento deve ter reprodutibilidade, ou seja, ele deve poder
ser repetido quantas vezes forem necessárias, sendo que seu
resultado deve ser sempre o mesmo.
2) O experimento deve ser controlado, isto é, ele deve analisar uma
única variável de cada vez. Isto impede que explicações alternativas
sejam dadas a um fenômeno, garantindo uma única explicação
plausível para o fenômeno. O experimento controlado deve contar com
um grupo-controle e um grupo-teste. O grupo-controle é aquele em
que não se faz intervenção alguma, isto é, não se realiza o
experimento, servindo para comparação. O grupo-teste é aquele em
que se realiza o experimento. Todos os aspectos devem ser idênticos
no grupo-teste e no grupo-controle, com exceção de um, que é
exatamente a variável a ser estudada.
Simétrico Pré-Universitário – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 18

O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2018.1
O Simétrico Resolve
Quanto maior o grau de compactação de uma molécula, maior sua
tendência a se manter sólida, e quanto menor o grau de compactação
de uma molécula, maior sua tendência a se manter líquida. Assim,
analisando os três ácidos graxos:
- O ácido graxo A é saturado, apresentando uma estrutura favorável à
compactação, o que tende a mantê-lo em estado sólido, ou seja,
apresentando alto ponto de fusão.
- O ácido graxo B é insaturado com ligação dupla em configuração cis,
com grande angulação nesse ponto, apresentando uma estrutura
desfavorável à compactação, o que tende a mantê-lo em estado
líquido, ou seja, apresentando baixo ponto de fusão.
- O ácido graxo C é insaturado com ligação dupla em configuração
trans, de modo a apresentar estrutura semelhante à molécula A,
também favorável à compactação, o que tende a mantê-lo em estado
sólido, ou seja, apresentando alto ponto de fusão.
Gorduras e óleos são triglicerídeos, ésteres de 3 ácidos graxos com o
álcool glicerol. Gorduras apresentam ácidos graxos saturados e são
sólidos à temperatura ambiente, enquanto que óleos apresentam
ácidos graxos insaturados e são líquidos à temperatura ambiente.
Cada tipo de triglicerídeo tem efeito diferente sobre a produção de
colesterol no corpo. Assim:
- gorduras saturadas, de origem animal (em carne, leite, manteiga e
ovos), levam ao aumento na produção de colesterol ruim e à
diminuição na produção do colesterol bom;
- óleos poliinsaturados, encontradas em óleos de peixe (como ômega
3) e alguns óleos vegetais, levam à diminuição na produção tanto de
colesterol ruim como de colesterol bom;
- óleos monoinsaturados, como em azeite de oliva, nozes e castanhas,
levam à diminuição na produção de colesterol ruim e ao aumento na
produção de colesterol bom.
- gorduras trans, produzidas pela hidrogenação de óleos vegetais,
apesar de insaturados (ao contrário dos ácidos graxos insaturados
naturais em configuração cis), têm suas ligações duplas em
configuração trans, sendo prejudiciais à saúde por levar ao aumento
na produção de colesterol ruim e à diminuição na produção do
colesterol bom, como ocorre como as gorduras saturadas.
Analisando cada item:
Item A: falso. Não se pode afirmar que o ácido graxo A tem o ponto
de fusão mais alto, uma vez que o ácido graxo C tem cadeia de forma
semelhante, devendo ter ponto de fusão semelhante, sendo A e C
provavelmente igualmente sólidos. O que se pode afirmar com certeza
é que o ácido graxo B insaturado com ligação cis tem ponto de fusão
mais baixo e está em estado líquido.
Item B: falso. O ácido graxo B é insaturado com configuração cis, e
não trans. Ácidos graxos em configuração cis são saudáveis, mas
ácidos graxos em configuração trans estrutura trans são prejudiciais à
saúde por levar ao aumento na produção de colesterol ruim e à
diminuição na produção do colesterol bom.
Item C: falso. Apesar de ácidos graxos A e C terem estrutura
semelhantes, têm efeitos semelhantes sobre os níveis de colesterol
bom e ruim, mas não exatamente os mesmos efeitos.
Item D: verdadeiro. O ácido graxo B insaturado em configuração cis
apresenta ponto de fusão mais baixo que o ácido graxo C insaturado
em configuração trans e apresentam impactos diferentes sobre a
saúde humana, sendo que B diminui a produção de colesterol ruim e
C aumenta a produção de colesterol ruim.
Item E: falso O ácido graxo C é insaturado com configuração trans, e
não cis.
RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
A técnica do DNA recombinante utiliza enzimas endonucleases de
restrição, sendo que cada enzima endonuclease de restrição é capaz de
reconhecer apenas um único sítio de corte no DNA, sendo este sítio de
corte dotado de uma sequência específica de nucleotídeos que varia de
endonuclease de restrição para endonuclease de restrição, o que dificulta
a técnica, porque não permite o corte do DNA em qualquer ponto, mas
somente nesses trechos específicos. A técnica CRISPR-Cas9 é uma nova
técnica desenvolvida para a engenharia genética como alternativa à
técnica do DNA recombinante. A grande vantagem da técnica CRISPRCas9 é que ela utiliza uma pequena molécula de RNA guia que é
complementar a um ponto qualquer do DNA que se deseja cortar (sendo
essa região do DNA a ser cortada conhecida pela sigla CRIPSR), estando
esse RNA guia associado a uma enzima endonuclease de restrição
denominada Cas9, que corta o DNA no ponto marcado pelo RNA guia. A
possibilidade de cortar o DNA em qualquer ponto (bastando para isso
produzir um RNA guia complementar a esse ponto em especial) torna a
técnica CRISPR-Cas9 muito mais precisa em relação à possibilidade do
corte de trechos de DNA, diminuindo a complexidade, o tempo e o custo
de modificações genéticas por engenharia genética, no que se pode
chamar de edição genômica.
Observação: De modo semelhante ao que ocorre na técnica do DNA
recombinante, onde as enzimas endonucleases de restrição foram
descobertas em bactérias com o objetivo de remover das mesmas o DNA
de vírus que tentam se inserir em seu genoma, a técnica CRISPR-Cas9
se baseia num processo descoberto em bactérias chamadas
Streptococcus pyogenes com o mesmo objetivo de remover das mesmas
o DNA de vírus que tentam se inserir em seu genoma.
Assim, analisando cada item:
Item A: falso. Mudanças na programação genética de um organismo
através de técnicas de engenharia genética levam a inserção ou retirada
de genes, de modo a alterar a expressão gênica e a produção das
proteínas codificadas por tais genes nas células dos organismos
modificados.
Item B: falso. Todas as células de um organismo pluricelular, com
exceção dos gametas, possuem exatamente os mesmos genes, estando
a diferença entre os tipos celulares determinada pela expressão de um
diferente conjunto de genes em cada célula.
Item C: verdadeiro. A técnica CRISPR-Cas9 provoca mudanças pontuais
no genoma pelo corte de trechos do DNA, podendo remover genes
defeituosos ou corrigi-los para tornar possível a cura de diversas doenças
de origem genética.
Observação: O gabarito oficial dessa questão foi a letra C, considerada
verdadeira pela comissão elaboradora da prova. No entanto, o termo
empregado “mutação” para descrever a modificação no DNA não é
apropriado, uma vez que mutação é qualquer alteração acidental no
material genético de um organismo, enquanto que a engenharia genética
não é acidental, mas sim programada por pesquisadores humanos.
Item D: falso. Em organismos eucariontes, o gene no DNA é inicialmente
transcrito em um pré-RNA mensageiro, que pode ser então editado em
diferentes RNA mensageiros, cada qual capaz de gerar um diferente
peptídeo. Esse mecanismo é conhecido como splicing alternativo. Assim,
um mesmo gene pode ser utilizado como base para a produção de vários
peptídios. Isso justifica o fato de o tamanho do genoma (e
consequentemente o número de genes) não ser um indicativo exato do
número de proteínas produzidas por um organismo e de sua
complexidade.
Item E: falso. Como mencionado, o número de genes e o tamanho do
genoma não são diretamente proporcionais ao número de proteínas
produzidas por um organismo.
RESPOSTA: C

Observe o gráfico abaixo e analise as assertivas I e II:

I. À medida que a concentração de oxigênio na atmosfera
subiu, a complexidade da vida aumentou.
II. Centenas de milhões de anos se passaram antes que
o nível de oxigênio atmosférico fosse suficiente para
suportar os eucariotos.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II
é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas
a II não é uma justificativa de I.
(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma
proposição falsa.
(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma
proposição verdadeira.
(E) As asserções I e II são proposições falsas.
O Simétrico Resolve
A hipótese mais aceita sobre a origem da vida acredita que a atmosfera
da Terra primitiva era constituída de gases como metano, amônia,
vapor de água e gás hidrogênio, sendo a base para o surgimento das
primeiras moléculas orgânicas e, a partir daí, dos primeiros seres
vivos, há cerca de 3,7 bilhões de anos. Os primeiros seres
fotossintetizantes usavam H2S como fonte de hidrogênio para reduzir
o gás carbônico (CO2) a glicose (C6H12O6), enquanto a fotossíntese da
maioria dos seres vivos atuais usa H2O como fonte de hidrogênio.
Quando a fotossíntese baseada em água surgiu, há cerca de 3,7
bilhões de anos, liberou O2, que não se acumulou a princípio na
atmosfera porque reagia com íons de ferro na água dos mares
primitivos, formando óxidos de ferros. Apenas quando ocorreu o
esgotamento dos íons de ferro, há cerca de 1,7 bilhões de anos, é que
o gás oxigênio começou a se acumular na atmosfera. O acúmulo de
gás oxigênio (O2) permitiu o desenvolvimento de organismos mais
complexos, como os eucariontes. Assim, as asserções I e II são
proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
RESPOSTA: A
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O Simétrico Resolve
Comentário: Quando os primeiros europeus desembarcaram no Novo Mundo, encontraram diversas civilizações habitando o continente
americano. No caso específico do território brasileiro, destacavam-se grupos indígenas como os tupis-guaranis, os tapuias, os nuaruques e os
caraibas, entre outros. Os primeiros contatos dos portugueses foram com tupis e guaranis, que viviam na faixa litorânea (tupis, do Nordeste ao
Sudeste; guaranis, ao Sul). Conflitos armados faziam parte do cotidiano dos indígenas, onde a disputa pelas melhores terras e fontes de alimentos
gerava sangrentas guerras tribais. Em algumas tribos, os vencidos eram submetidos a rituais antropofágicos: após serem mortos, seus corpos
eram devorados pela tribo vencedora, dada a crença de que, ao ingerir a carne dos inimigos, os vencedores se apropriavam também de sua
força, sabedoria e virilidade.
RESPOSTA: C
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O Simétrico Resolve
A questão espera do candidato um conhecimento razoável sobre feudalismo e o modo como esse sistema entra em colapso, bem como os
efeitos do mesmo na sociedade. Ela espera que o candidato saiba apontar o que está incorreto em relação a esse momento da história, sendo
incorreto o que afirma o item B, visto que apesar da nobreza ter perdido poder na transição do feudalismo para a idade moderna, a nobreza
continuou a ser uma classe importante e privilegiada dentro do aparelho do estado moderno.
RESPOSTA: B
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Simétrico Resolve
As primeiras descobertas de ouro no Brasil colonial ocorreram no fim
do século XVII, na região de Minas Gerais. A partir da propagação da
notícia, multidões afluíram para a região mineradora. Apesar de
apresentar um significativo crescimento do trabalho livre - quando
comparado com o mundo do açúcar -, o mundo da mineração tinha na
mão de obra escrava a base de sua força de trabalho, conforme se
observa na gravura da questão.
RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
I- Correta: a intensificação da globalização advinda da evolução das comunicações e transportes ocasionou uma redução tempo-espacial,
aproximando as regiões e gerando uma reorganização produtiva em escala global, onde as empresas buscam ampliar a competitividade
através da redução de custos de produção, onde além de incentivos fiscais e redução tarifária, a precarização trabalhista- reduzindo os
direitos trabalhistas se torna um eficiente fator locacional.
II- Correta: em países da Ásia e África, onde o processo de independência foi tardio, os trabalhadores se quer tinham direitos conquistados,
logo a entrada do Capital estrangeiro foi facilitada pelas já existentes fragilidades sociais da região, estabelecendo relações formais e
informais em condições insatisfatórias de subsistência e salubridade.
III- Correta: após o Consenso de Washington (1989), onde foi estabelecido o padrão Neoliberal na América- imposto pelos Estados Unidos,
inicia-se no Brasil nos anos 1990, já no Governo de Fernando Collor de Mello as bases para a implantação das Privatizações. Assim, o setor
privatizado passa a receber incentivos para a modernização e exploração do mercado brasileiro, fator que desencadeou a mecanização e
automação produtiva eliminando postos de trabalho e ocasionando o fechamento de empresas nacionais que, mediante a baixa capacidade
de competir fechou as portas, agravando o desemprego e gerando um exército de mão-de-obra de reserva que acabou por baratear e
fragilizar relações de trabalho, incluindo muitos no setor informal.
IV- Falsa: O crescimento do trabalho precário tem surgido como uma preocupação contemporânea central no mundo inteiro desde os anos de
1970. Por "trabalho precário" quero dizer trabalho incerto, imprevisível, e no qual os riscos empregatícios são assumidos principalmente pelo
trabalhador, e não pelos seus empregadores ou pelo governo. Exemplos de trabalho precário incluem atividades no setor informal e empregos
temporários no setor formal. O trabalho precário não é novidade e existe desde o início do trabalho assalariado. No entanto, forças sociais,
econômicas e políticas que têm operado durante várias décadas tornaram o trabalho mais precário no mundo inteiro, retirando os benefícios
sociais.
RESPOSTA: A

O Simétrico Resolve
A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. O nome do caso, “Lava Jato”, decorre do uso de
uma rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações
criminosas inicialmente investigadas em março de 2014. Essa operação ainda busca desvendar esquemas de corrupção de contratos da
Petrobras, obras de infraestrutura incluindo algumas da Copa do Mundo e campanhas eleitorais dos principais partidos brasileiros, cujos maiores
líderes estão sob investigação. Neste esquema de corrupção vale ressalta que os operadores financeiros ou intermediários eram responsáveis
não só por intermediar o pagamento da propina, mas especialmente por entregar a propina disfarçada de dinheiro limpo aos beneficiários.
RESPOSTA: B
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O Simétrico Resolve
a) Falsa: Em 1º de outubro de 2017, foi realizado um plebiscito na
Catalunha, região da Espanha, questionando a população sobre a
separação desse território e a declaração de sua independência.
A realização desse referendo havia sido proibida pela justiça
espanhola, que o considerou inconstitucional. No dia da votação,
a resposta do governo espanhol a esse movimento separatista foi
violenta, deixando centenas de feridos.
b) Falsa: Após a expulsão dos mouros (muçulmanos), no processo
conhecido como Reconquista, a região da Catalunha passou a
fazer parte do Reino de Aragão por volta do século XII, porém
gozando de certa autonomia. A autonomia desse território
consistia na existência de um sistema político autônomo e
independente ao de Aragão. Esse período de união com esse reino
foi marcado por relativa prosperidade para a Catalunha e coincidiu
com a expansão territorial de Aragão para as Ilhas Baleares,
Córsega, Sardenha e o sul da Itália.
c) Correto: Na passagem do século XVII para o século XVIII, a
Europa vivia o auge do absolutismo monárquico, em que as “casas
aristocráticas”, ou linhagens nobres, articulavam-se para exercer o
poder sobre os diversos reinos do continente. A Guerra de
Sucessão Espanhola, que aconteceu entre os anos de 1702 e
1714, foi o maior conflito entre essas casas aristocráticas, tendo
sido motivada pelo problema da herança do trono real da Espanha
após a morte do, até então, rei Carlos II em 1700. Após esse
período, o nacionalismo Catalão foi fortalecido pelas diferenças
culturais, descontentamentos econômicos bem como uma
resposta à perda de autonomia que a região sofreu em sua relação
com o novo governo central da Espanha no século XVIII, após a
Guerra da Sucessão.
d) Falsa: No século XX, a Catalunha experimentou um breve período
de autonomia durante a década de 1930, a partir do Estatuto da
Autonomia que permitiu a promoção do ensino do catalão e
garantia da preservação da tradição e cultura local. Com a vitória
dos fascistas na Guerra Civil Espanhola, os nacionalismos (como
os catalães e os bascos) sofreram intensa repressão do governo
madrilenho do ditador Franco.
e) Após o fim da ditadura franquista (década de 1970 em diante), os
grupos políticos catalães novamente procuraram reafirmar as
tradições culturais e o seu idioma, sem que isso levasse,
necessariamente, à independência da Catalunha. No entanto, a
partir do século XXI e, principalmente, com a crise econômica da
Espanha, o movimento nacionalista na região ganhou ares de
separatismo.
RESPOSTA: C

O Simétrico Resolve
I- Correto: Brexit é uma abreviação das palavras inglesas britain
(Bretanha) e exit (saída) que se popularizou com as campanhas
pró e contra a saída do Reino Unido da União Europeia. A escolha
pela saída foi determinada por meio de um referendo votado em
23 de junho de 2016 por 17,4 milhões de pessoas. O resultado final
do referendo foi:
• Saída: 17.410.742, totalizando 51,9% dos votos válidos;
• Permanência: 16.141.241, totalizando 48,1% dos votos
válidos.
II- Correto: O Reino Unido entrou na União Europeia, à época CEE,
em 1º de janeiro de 1973, mas não tardou muito para que
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houvesse as primeiras contestações ao modelo políticoeconômico da CEE. Dois anos depois, em 5 de junho de 1975, um
referendo teve que ser votado para resolver o impasse que o Reino
Unido vivia com relação à permanência ou saída da CEE, de modo
semelhante ao que ocorreu em 2016. A população foi às urnas e
decidiu pela permanência. Além disso, outro impasse que os
britânicos também viviam com relação à UE dizia respeito à
questão monetária. O Reino Unido nunca aceitou entrar na zona
do Euro, isto é, sua moeda, a libra esterlina, nunca esteve
submetida ao padrão monetário da moeda comum europeia.
III- Falso: Em 23 de junho de 2016, o Reino Unido votou a favor da
separação e libra caiu 11% em questão de horas. Os investidores
tentaram entender por todos os meios as conotações políticas e
econômicas do Brexit desde o referendo. Uma forte desvalorização
nos dias posteriores à votação deu corpo às previsões pessimistas
para a libra. Ocasionalmente, a política do Governo em relação ao
Brexit, sobretudo a confusa estratégia de comunicação, provocou
o desconcerto entre os investidores e à desvalorização da moeda
do Reino Unido.
IV- Falso: A Irlanda do Norte, de maioria protestante, ficou sob
controle do Reino Unido quando a Irlanda se tornou independente
em 1922. O BREXIT afeta apenas a região do Reino Unido
(Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), não
afetando a Irlanda. A propósito, a população da Irlanda do Norte
e Escócia não foram favoráveis ao BREXIT.
RESPOSTA: E

O Simétrico Resolve
A questão trata da lei 12.711 de 2012 que trata do que popularmente
chamamos de sistema de cotas, abordando principalmente os
impactos desse sistema pra população mais carente, em particular a
população negra, os itens, todos corretos, demonstram que essa
parcela da população é mais vulnerável, a violência incide mais sobre
a mesma, e os mesmos tem menos acesso à educação e ascensão
social, vítimas de um processo histórico marcado pela desigualdade e
o racismo. Diante dessa realidade, a articulação de movimentos
sociais, como o movimento negro, junto do reconhecimento da dívida
histórica com essa parcela da população, faz surgir iniciativas como
essa.
RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
A Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988, estabelece em seu artigo 5º, inciso I, a relação jurídica de igualdade de gênero,
na qual teoria que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição", Nesse sentido, o que se pode extrair
do texto constitucional é a legalidade e a confiabilidade na igualdade jurídica, ou seja, pautado no velho ditado que todos são iguais perante a
lei. No entanto, o que se busca não é tão somente a igualdade formal, mas, sobretudo a igualdade material, isto é, a real igualdade de gênero
nas relações sociais, na vida em sociedade. Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lei
Maria da Penha é considerada segundo a Organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento
à violência contra as mulheres, uma vez que foi criado um mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de
eliminação de todas as formas de discriminação contra o sexo feminino.
RESPOSTA: D

O Simétrico Resolve
Capitalismo é o sistema sócio-econômico em que os meios de produção (terras, fábricas, máquinas, edifícios) e o capital (dinheiro) são
propriedade privada. As Fases do Capitalismo costuma ser dividida em: Capitalismo Comercial ou mercantil consolidado entre os séculos XV e
XVIII onde as grandes potências da época (Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França) exploravam novas terras e comercializavam
escravos, metais preciosos etc. O capitalismo industrial se deu com a própria revolução industrial da época e o capitalismo financeiro que surge
logo após a segunda guerra quando algumas empresas começaram a exportar meios de produção por causa da alta concorrência e do
crescimento da indústria. São características marcantes do capitalismo no Brasil e no mundo: Toda mercadoria é destinada para a venda e não
para o uso pessoal, O trabalhador recebe um salário em troca do seu trabalho, Toda negociação é feita com dinheiro, O capitalista pode admitir
ou demitir trabalhadores, já que é dono de tudo o capital das propriedades, profundas explorações econômicas e sociais em tordos os níveis,
expansão do neoliberalismo, etc
RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
I

(V) Esta observação é confirmada pelo próprio texto, em passagens como: “... ela havia escolhido um péssimo bairro. Pouca luz. Um prédio
velho”; e mais: a necessidade de subir escadas para que a personagem pudesse chegar à sua moradia;

II (F) Esta observação foge, completamente, ao texto, uma vez que, em nenhum momento, o Autor se refere ao fato de o pai da personagem
decepcionar-se com a escolha da moradia pela filha.
III (V) A indagação perplexa, na abertura do texto, já aponta a ausência de gestos de carinho do pai em relação à filha: “ – Sabe que eu nunca
tinha estado nesta casa?”; tudo confirmado pela passagem última: “São tirados de nós porque nunca foram nossos...”
IV (V) O próprio pai confirma, em tom confessional, o menosprezo com que tratava a filha: “... e não percebemos o quão miserável é nosso
desprezo até que eles nos faltem...”

RESPOSTA: E
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O Simétrico Resolve

D)

Carlos Drummond de Andrade, entre tantas possibilidades, preocupase com a realidade social e existencial do homem e de seu tempo.
Racional, reflexivo, apresenta ironia fina, humor, pessimismo, estilo
mesclado e vê o mundo como um impasse, um beco sem saída,
cristalizando-se a ideia de perda, de corrosão dos valores. Uma de
suas marcas mais singulares é a estilística da repetição; no caso
específico deste poema, “No meio do caminho”, tal recurso estilístico
se faz presente pela repetição enfática das expressões “No meio do
caminho” e “tinha uma pedra”, implicando sucessivas situações de um
impasse.
RESPOSTA: D

E)

O Simétrico Resolve
A)
B)
C)

(F) Não há referências à vida como advinda das ações do
maravilhoso, pois o centro de interesse do Autor é o suicídio;
(F) Tal argumento afasta-se do texto; em nenhuma passagem o
Autor exalta a imortalidade, até considera antinatural qualquer
tentativa de alguém “impedir a morte artificialmente”;
(V) O Autor se utiliza do termo “artificialmente” para classificar o
ato do suicido como algo antinatural, isto é, o que se opõe ou
contraria a natureza ou as suas leis

(F) Em nenhum momento, o Autor faz qualquer referência a
sentimentos de passividade diante do inexorável.
(F) O autor, ao defender seu ponto de vista, é objetivo, sucinto,
não se serve de ironia ou sarcasmo ao longo do texto.
RESPOSTA: C

O Simétrico Resolve
O Autor não só tece considerações relativas a aspectos semânticos,
estilísticos e a recursos sonoros, isto é, instrumentais da canção
“Longarinas”, como visa convencer o público-leitor a reconhecer o
cantor e compositor Ednardo como, dentre os demais artistas de sua
geração, aquele que “mais cantou os nossos lugares de memória em
suas canções”; para tanto, reforça seu juízo de valor aludindo a
pesquisadores da música cearense: “Gilmar de Carvalho, Mary
Pimentel e Nelson Augusto”.
RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
A) (V)A argumentação da coruja encontra-se nos momentos
iniciais do texto: ela, de modo racional, a partir de dados
objetivos, convence a águia para a irracionalidade em que
estavam até aqui mergulhadas: propõe-lhe que façam as pazes,
pois, “O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é
andarmos a comer os filhotes uma da outra”. A águia concorda
com ela, ressaltando que também não deseja outra coisa.
B) (F) A coruja, em sua argumentação, não alicerça o discurso na
subjetividade da inimiga.
C) (F) Os argumentos da coruja não se baseiam em ameaças, mas
em elementos objetivos que visam a uma paz entre elas.
D) (F) Em nenhuma passagem do texto, a coruja descreve os
filhotes da águia.
E) (F) Os argumentos da coruja não provocam na águia qualquer
reação belicosa.
RESPOSTA: A
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O Simétrico Resolve
A) (F) O realismo reproduz em detalhes os elementos do real, com
fidelidade a seres ou a objetos;
B) (F) O surrealismo rompe as barreiras objetivas do real, indo em
busca do sonho, do delírio;
C) (V) O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras
geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo
plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum
compromisso com a aparência real das coisas. O pintor cubista
tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície
plana, sob formas geométricas, com o predomínio de linhas retas.
Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos,
vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo,
percebendo todos os planos e volumes.
D) (F) O expressionismo, visando à captação da interioridade,
deforma os elementos do real, quer ampliando suas formas ou as
reduzindo.
E) (F) O dadaísmo prima pelo anarquismo, negando a própria
existência da criação artística.
RESPOSTA: C

O Simétrico Resolve
Item I – verdadeiro.
O texto-poema se constrói e se organiza a partir da oposição dos
elementos “minha aldeia” (ambiente menor, interiorano, pessoal) e “as
cidades” (ambiente maior, urbano, impessoal)
Item II – falso.
A ideia de compreensão é condicionada pela percepção sentitiva,
sensorial (verbo ‘ver’, “se pode ver”, “sou do tamanho do que vejo”, “a
nossa única riqueza é ver”), e não pela ‘imaginação’, conforme aponta
o item.
Item III – verdadeiro.
Os próprios conectores (elementos coesivos) apontam essa evidência
semântica causal-explicativa: ‘porque sou do tamanho do que vejo’;
‘porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar’; ‘porque a
nossa única riqueza é ver’.
RESPOSTA: B
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O Simétrico Resolve
A) (V) Como as agências de informação, em geral, não apresentam
os fatos, consoante o texto, “de forma cabal para o telespectador
e ou leitor da mídia escrita”, deixam o público confuso ante a
realidade dos acontecimentos, uma vez que, a rigor, os fatos não
são bem elucidados.
B) (F) O texto não enumera qualquer agência de informação, assim
não faz denúncias a qualquer uma delas em especial.
C) (F) O texto não defende especificamente um meio de
comunicação;
D) (F) Não há referência ao modo como a cobertura da mídia é
realizada pelos meios de comunicação.
E) (F) O texto não exalta a imparcialidade dos meios de comunicação;
em vez disso, aponta certos comprometimentos ideológicos.
RESPOSTA: A
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O Simétrico Resolve
A) (F) Antes do modernismo, o padrão para a composição poética, como no parnasianismo, defendia o rigor da métrica e a presença de rimas
– o que não ocorre no poema.
B) (V) À problemática amorosa liga-se a questão existencial; não se trata tão somente de um tom confessional ligado, de modo exclusivo, às
emoções à flor da pele; o eu lírico destaca também seu desconforto existencial: “Eu sou um homem fechado. / O mundo me tornou egoísta
e mau”.
C) (F) O eu lírico se concentra em si mesmo, pondo em destaque a função emotiva da linguagem.
D) (F) O texto não segue os caminhos do surrealismo; portanto, não rompe com as barreiras objetivas da realidade.
E) (F) A imagem do “espantalho” é de cunho metafórico, em nada diz respeito aos elementos do primitivismo da primeira fase modernista.
RESPOSTA: B

O Simétrico Resolve
O termo “regularmente” implica um ato sistemático, isto é, uma prática que se repete em determinado espaço de tempo. A questão não apresenta
qualquer grau de dificuldade. A resposta já se encontra, de modo explícito, na própria propaganda.
RESPOSTA: E
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O Simétrico Resolve
O título já revela o intuito do autor e do texto: evangelho contado por um ‘cearense’, ou seja a linguagem com que se vai construir o texto terá as
marcas e as variantes de um falante do Ceará. Enriquecem o texto várias expressões como: diabeisso; ômi; eu tô é dento; ó a boca quente que
nós tamo; magote de mamanaégua etc. Tudo isso atesta e reforça o enriquecimento do partimônio cultural do país pela variação linguística tendo
em vista a consideração das formas diversificadas de comunicação.
RESPOSTA: C

O Simétrico Resolve
A) (F) Em nenhuma passagem, o texto se refere à psicanálise como um método de tratamento das doenças psíquicas.
B) (F) O texto afirma que, para Freud, “o ódio e o preconceito erguem barreiras contra os que não sou tão semelhantes, em suas pequenas
diferenças, que ameaçam nossa segurança identitária”; assim, não diz respeito ao “diferente”, pois este pode se encontrar entre seus iguais.
C) (F) No Brasil, a miscigenação não é uma ameaça à “segurança identitária do indivíduo”, mas, sim, “a fronteira narcísica dos que querem se
identificar com o ideal europeu de beleza”.
D) (F) No verso do compositor a identificação do sujeito é consigo mesmo; no texto, a identificação de alguns é em relação ao outro, ou seja,
ao europeu.
E) (V) A passagem que confirma tal afirmação é, dentre outras, a seguinte: “O ódio (racial, de gênero, de classe) não se volta contra aqueles
que nos parecem absolutamente exóticos”; mas aos similares.
RESPOSTA: E
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O Simétrico Resolve
Esta questão não provoca dificuldades de compreensão, pois, nas tirinhas, o efeito cômico decorre de uma situação inesperada: os recursos não
verbais (o preso concentrado numa leitura; livros espalhados pelo chão da prisão), no primeiro momento, dá ao leitor a impressão de que ele, o
preso, visa ao conhecimento do mundo ou de si mesmo, tendo como meio a leitura; no segundo quadro, tudo isso é dissolvido: os livros, em
verdade, serviram de escada para que o preso realizasse uma fuga, numa interpretação literal da legenda: “O conhecimento leva à liberdade”.
RESPOSTA: B
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O Simétrico Resolve
“A postura e o equilíbrio do grupo ativo melhoraram e o levou a uma maior confiança”, embora haja um desvio de concordância verbal, o pronome
em destaque (o) se refere a “grupo ativo”, ou seja: a postura e o equilíbrio levaram o grupo ativo (o=ele) a uma maior confiança.
RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
Apesar do planeta está sofrendo com o aquecimento global, a informação do item I não deve ser considerada correta pois devemos analisar a
questão de acordo com a tirinha e não com o conhecimento de mundo que temos a respeito do tema.
A alternativa correta é “A” pois a avestruz da tirinha representa o ser humano que se recusa a aceitar os efeitos negativos de seus atos ao invés
de solucioná-los.
Como é uma questão de inferência o candidato deveria ser capaz de deduzir a informação através do contexto.
RESPOSTA: A
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O Simétrico Resolve
Através da leitura do título “Crunch time as Catalonia holds Independence vote” e do primeiro parágrafo, o candidato poderia resumir a ideia
principal do texto na letra “C” (reportar a hora decisiva da luta do povo catalão tendo professores, pais, alunos e ativistas na mobilização em
defesa do plebiscito de independência, enquanto outra parte da população defende a unidade nacional e a firmeza do governo espanhol).
RESPOSTA: C

O Simétrico Resolve
As palavras grifadas no texto são “phrasal verbs”.
“Phrasal verbs” são expressões da língua inglesa com duas ou mais palavras: um verbo e uma preposição, um verbo e um advérbio, ou os dois.
Para resolver a questão o candidato deveria ler os trechos onde cada “phrasal verb” estivesse e fosse inferindo o sentido deles pelo contexto.
A opção que corresponde à tradução das palavras grifadas mantendo o mesmo sentido são:
(1) had turned out: espalharam-se
(2) shut down: desligaram
(3) called on: apelou
(4) blow over: parar
RESPOSTA: E
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O Simétrico Resolve
RESPOSTA: NULA
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O Simétrico Resolve
Para resolver a questão bastava ter um pouco de conhecimento do uso de algumas preposições e conjunções.
(1) FOR a diploma (POR)
(2) IN nursing (EM)
(3) AT Vazov Nursing College (NA)
(4) AT the moment (NO)
(5) BECAUSE she likes working with people (PORQUE)
(6) IN science (EM)
(7) BUT she doesn’t like (PORÉM)
(8) BECAUSE she really enjoys (PORQUE)
(9) WITH children (COM)
(10) ON a children’s Ward (EM)
(11) FOR three months (POR)
(12) IN India (NA)
RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
Para a resolução da questão 60 era necessário o conhecimento do uso e das estruturas dos tempos verbais passado simples e presente perfeito.
A principal diferença, além do formato, claro, é a mensagem ou ênfase que se quer passar.
No “simple past” a ação começou e encerrou no passado. É algo que tem data, que tem um momento específico e que, em geral, não tem mais
influência no presente.
Com o “present perfect, a ação não pode ter data específica, o “quando” exatamente não importa. Essa ação não se encerra completamente
no passado, ou seja, ainda tem alguma influência no presente ou pode efetivamente ainda estar em curso.
O candidato deveria perceber pelo contexto se a ação já estava encerrada ou não para que pudesse usar o tempo verbal correto.
Respostas: (1) has had (2) attended (3) applied (4) worked (5) came (6) has been (7) has done (8) sold (9) taught (10) has run
RESPOSTA: E
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O Simétrico Resolve
O Simétrico Resolve
A frase diz que devemos ter cuidado com os livros e com seu conteúdo,
porque a palavra tem o poder de transformar, mudar as pessoas.
Portanto, as pessoas se transformam, para o bem ou para o mal, em
função do que leem.

A visão que um sapo tem é de uma montanha que está se
movimentando, mas a do outro sapo que está junto dele deixa claro
que é uma montanha de lixo (basura) deixado por turistas negligentes.
Portanto a melhor sequência seria V, III, II.
RESPOSTA: E

RESPOSTA: C
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O Simétrico Resolve
O primeiro verbo faz uma referência a caridade que subiu(subió) ao céu, um escudeiro que ia (iba) pela rua (calle). Logo em seguida o uso do
verbo ir no imperativo acompanhado com o pronome “te”, dando uma ideia de sugestão e finalmente o verbo haber no sentido de existir, existía
(había) necessidade (menester).

RESPOSTA: D
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O Simétrico Resolve
Como seria uma organização de frases, o primeiro item será o IV, já que está presente o tema do quadrinho. Em seguida a opção I, onde o autor
sugere a solução do problema apresentado no item IV, seguindo a solução com o item VI. E finalmente, o item III onde conclui-se com a afirmação
de que ninguém (nadie) faz nada para meljorar algo tão simples.
RESPOSTA: C
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O Simétrico Resolve
No texto a expressão “fast-thinkers” – pensadores rápidos, no que se refere a cultura e sociedade. Enfatizando a América latina onde vem se
renovando a humanidade e as ciências sociais. Portanto o item que faz referência a este item é o B. “El malestar en los estudios culturales”.
RESPOSTA: B
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O Simétrico Resolve
O fragmento retirado do texto é a Cataluña e a participação de vários setores para os temas defendidos por Hillary Clinton.
RESPOSTA: B
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