O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2018.2

GABARITO – A
Simétrico Resolve:

A

x

2x
2

A  12800m
2x  x  12800
x 2  6400
x  80

p  perímetro
p = x + x + 2x + 2x
p = 6x
5p = 5 . 6 . 80
5p = 2400 m
5p  2,4km

GABARITO – SEM RESPOSTA
Simétrico Resolve:
A




15
E

48

B

D
 12

C

ABE  CBD
 42

   38,4m
12 AB
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:
2r

GABARITO – C
Simétrico Resolve:

2r

2r

2r

Comp. da correia  4  2r  2r
Comp. da correia  8r  2r
Pelo teorema de Tales:
6 4
  x8
12 x
ABC
182  BC2  122
BC  180
BC  22  32  5

180
90
45
15
5
1

2
2
3
3
5

BC  6 5

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Sejam:
 m: valor que caberá a Marcos
 b: valor que caberá a Beatriz
 c: valor que caberá a Carmem

m  b  c  165
 mc
c  20  c

b 
 b  c  10
b 
2
2

c  m  20  m  c  20
c  20  c  10  c  165
3c  195
c  65mil
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
C
r



A

r

B

GABARITO – A
Simétrico Resolve:
  1 comp. (circunf.)
comp. (BC)
3
1
  r  2 r (r  0)
3
2

   120º
3
BCD (Lei dos cossenos)
BC 2  r 2  r 2  2  r r  cos120º



 cos 60º

BC 2  2r 2  2 r 2 
BC  3r 2
BC  r 3

1
2

A

Inteira: 150
Meia: 75

B

Inteira: 100
Meia: 50

 A  B  420

40
60
40
 60
 100  A  150  100  A  75  100  B  100  100  B  50  40800

90A  30A  60B  20B  40800

 A  B  420
120A  80B  40800

 A  B  420
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Para participar de uma feira de ciências, um grupo de
alunos desenvolveu um novo material metálico e passou
a fazer alguns ensaios tais como: de condução de calor,
de tração, de compressão, de torção e de cisalhamento.
Primeiro um corpo de prova feito com o material a ser
analisado era aquecido até 100 °C, a partir desse instante
ele deixava de ser aquecido e iniciavam-se os testes com
o objeto até que a temperatura deste atingisse a
temperatura ambiente do laboratório em que os testes
estavam sendo realizados. Um dos membros do grupo
ficou responsável por analisar o quão rápido o objeto
resfriava. Ele fazia medição da temperatura do objeto a
cada cinco minutos. Em seu relatório final constava que:
inicialmente o objeto perdia calor rapidamente; depois de
um tempo, a perda de calor se dava de modo bem lento
até que atingia a temperatura do laboratório. O gráfico que
melhor representa o relatório é

GABARITO – A
Simétrico Resolve:
Do enunciado, “inicialmente o objeto perdia calor rapidamente; depois
de um tempo, a perda de calor se dava de modo bem lento até que
atingia a temperatura do laboratório”.
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A) Correta, pois cumpre o comportamento descrito.

𝑎
𝑎

II) Na figura:

B) Errada, pois não se percebe a estabilização da temperatura num
valor constante.
C) Errada, pois a queda de temperatura é a mesma em todos os
intervalos de tempo e a mesma não se estabiliza num valor
constante em nenhum momento.
D) Errada, pois a queda de temperatura começa lenta e não estabiliza
num valor constante em nenhum momento.
E) Errada (análoga à alternativa D)

360
5
72

Sendo 𝛼 o outro ângulo interno do triângulo retângulo, tem-se:
𝛼 72
90
180
𝛼 18

III) Sejam x e y as medidas assinaladas na figura:

𝑠𝑒𝑛 18
cos 18

𝑦
⇒ 0,3
𝑙
𝑥
⇒ 0,95
𝑙

𝑦
⇒𝒚
𝑙
𝑥
⇒𝒙
𝑙

𝟎, 𝟑𝒍
𝟎, 𝟗𝟓𝒍

IV) O ângulo interno do pentágono regular será:
𝑎
180
𝑎
𝑎
180
72
𝑎
108

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
I) Inicialmente, calcula-se a medida do ângulo externo do pentágono
regular:
360
𝑎
𝑛
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V) Assim, um dos ângulos do triângulo superior será:
180
108
18
54
e o outro, a partir da soma das medidas dos ângulos internos de um
triângulo:

180

90

54

36

VI) Calculando as razões trigonométricas de 36o:
sen 36o = sen (2.18o) ⇒ sen (36o) = 2sen 18o.cos 18o ⇒ sen (36o) =
2.0,3.0,95 ⇒ sen (36o) = 0,57
cos 36o = cos (2.18o) ⇒ cos (36o) = cos2 18o – sen2 18o ⇒ cos (36o) =
0,952 – 0,32 ⇒ cos (36o) = 0,8125
VII) Sejam as medidas z e w na figura:

GABARITO – B
Simétrico Resolve:

Universo: 850 clientes para escolher 1.
850
𝑠𝑒𝑛 36
cos 36

𝑧
𝑧
⇒ 0,57
⇒𝒛
𝑙
𝑙
𝑤
𝑤
⇒ 0,8125
⇒𝒘
𝑙
𝑙

𝟎, 𝟓𝟕𝒍

Evento: Não tenha comprado livro.
300

𝟎, 𝟖𝟏𝟐𝟓𝒍

VIII) A área removida será duas vezes a área de cada triângulo:
𝑥. 𝑦
𝑧. 𝑤
𝑆 2
2
2
2
𝑆 𝑥. 𝑦 𝑧. 𝑤
𝑆 0,95𝑙. 0,3𝑙 0,57𝑙. 0,8125𝑙
𝑆 0,285𝑙
0,463125𝑙
𝑆 0,748125𝑙

P

300
6
: 50  P 
850
17

A alternativa que mais se aproxima é 0,744𝑙 .
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¨
GABARITO – E
Simétrico Resolve:
Nº de filhos  x
Valor combinado  y

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Para facilitar os cálculos, vamos criar um número aleatório de
pacientes: 10.000 pacientes.
De acordo com as informações, veja o quadro a seguir:

70

y  x ()

y  4  70 y  70  4 ()

x2
x2
Comparando () e () :

Doente (0,5%)

Não doente (99,5%)
“Falso positivo”

Teste (+)

Teste (-)

95% de
50 = 47,5

1% de 9950
99,5

2,5

9850,5

0,5% de 10.000


(50)



9950

70
70

4
x x2
70(x  2)
70x
4x(x  2)


x(x  2)
x(x  2) x(x  2)
70x  140  70x  4x 2  8x
 x'  7
x 2  2x  35  0 
 x"  5  não convém

Universo: o exame foi positivo: 47,5 + 99,5 = 147
Evento: a pessoa está doente: 47,5
P

47,5
 0,323  32,3%
147
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
B  C  3A

B

B  2C  C 
2

B  A  25  A  B  25
B
B   3  (B  25)  (2)
2
2B  B  6B  150

A

H
15%

11% 9% 14%

M
19%

Ñ
32%

n(A) 

34
 2000  680
100

3B  150
B  50
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GABARITO – A
Simétrico Resolve:
p  nº de copos peq. usados
m  nº de copos méd. usados
m  p  156 ()

4

()
m  9 p
Substituindo () em () :
4p
 p  156
9
4p  9p  1404

GABARITO – A
Simétrico Resolve:

p  108
Substituindo o valor encontrado em () :
4
m   108
9
m  48
Logo :
p  m  108  48
p  m  60

Equilíbrio do bloco de massa m: T1  m  g (eq1)
Polia 1: T1  2  T2  T2 

T1 eq1 m  g

2
2

Equilíbrio do Bloco de massa M: Fat máx  T2



T2 

mg
(eq2)
2
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  N  T2

com T2 

 M  g 

m g
2

mg
2

R1

e N  Mg

x
20mA

40mA

m
 
2 M

20mA

R2

10mA

10mA

I1 = 40mA
I2 = 20mA
I3 = 10mA

A

200 V
R3

R5
R4

GABARITO – C
Simétrico Resolve:
R1  2,5k

x

20mA

A

R 2  1k

200 V
R 4  8k

R 3  8k

y

R 5  5k

y

R3 em paralelo com R4: 8k // 8k = 4k.
4k está em série com R2 = 1k, resultando em 5k.
Os 5k obtidos estão em paralelo com R5 = 5k. Como 5k = 5k,
então as correntes elétricas através deles serão iguais (ambas valendo
20mA).
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
Como o bloco está em MRU, ele está
encontra-se em equilíbrio, a = 0, FR = 0.
Se o bloco escorrega para acima, recebe
uma Fat ladeira abaixo:
  0,10

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
V  1, P  8atm

3300
 55 ciclos / s
60s
consumo  4g / s de combustível

Frequência  3300 rpm 

F  P  sen60  Fat

rendimento  n  ?

F  m  g sen60    m  g cos60


Calor de combustão  11100

F  1000  3 2  0,1 1000  0,5

Consumo  11100

valor da normal N

F  1000  0,86  50
F  860  50  910N

cal
(correção do enunciado)
g

cal 4g
cal
cal  4J 
  44400  44400 

g s
s
s  1 cal 

Consumo  177.600 J / s total

gás  P  V  8  105

N
 103 m3  800J em cada ciclo
2
m

Joules
ciclos
 55
 44000 J / s
ciclo
s
Pot. útil
44000


 0,2477    25%
Pot. total 177600

Pot útil  800
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GABARITO – A
Simétrico Resolve:

im 
8

grupo ativante
(orto-para dirigente)

OH

Q
t
Q
1

 Q  8C

Como Q  n  e
19

8  n  1,6  10
8
n
1,6  1019

grupo ativante
(orto-para dirigente)

C15H31

Sendo assim, ambos os grupos sendo orto-para dirigentes, temos
relativamente as posições em que os substituintes –OH e –C15H31 se
encontram, a reação demonstrada ocorre, preferencialmente nos
carbonos apontados abaixo.

n  5  1019 elétrons

Os antioxidantes são substâncias utilizadas como aditivos
em diversos produtos, por exemplo, na gasolina, sempre
com o objetivo de impedir ou retardar o envelhecimento
de materiais e substâncias por processos oxidativos. Uma
importante classe de antioxidantes são os fenóis
alquilados, especialmente grupamentos alquil volumosos.
A partir do cardanol hidrogenado, que é derivado do
líquido da casca da castanha de caju, é possível sintetizar
um antioxidante de elevada eficiência.

Na primeira etapa dessa reação, temos a combinação do haleto com
o catalisador. Veja:
CH3
H3C

C

Cl
Cl

+

CH3

Cl

Al

H3C
Cl

H3C

CH3
H3C

C

GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A equação apresentada trata-se de uma alquilação de Friedel-Crafta.
Nela, o reagente é o haleto de alquila (no caso, (CH3)3CCl) e o
substrato, o derivado aromático. O catalisador desse tipo de reação é
um ácido de Lewis (no caso, os mais prováveis são o AlCl3 ou o FeCl3).
Como o substrato é um benzeno dissubstituído, os grupos ligados ao
anel aromático (–OH e –C35H31) influenciam na sua reatividade e
orientam o(s) carbono(s) que “podem” ser substituídos na reação
apresentada na questão.

Cl

CH3

Cl
Al
Cl

Cl

Cl
CH3

ELETRÓFILO

Com base na equação química acima, é correto afirmar
que a substituição é
(A) nucleofílica e ocorre somente no carbono 2.
(B) eletrofílica e ocorre somente nos carbonos 4 e 6.
(C) eletrofílica e pode ocorrer nos carbonos 2, 4 e 6.
(D) nucleofílica e ocorre somente no carbono 3.
(E) eletrofílica e ocorre nos carbonos 2, 3, 4 e 6.

C

+
Cl

Al
Cl

Cl

Nessa etapa, forma-se o eletrófilo (carbocátion) que, então, reage com
o anel aromático e, portanto, dá, à esta reação, a classificação de
ELETROFÍLICA.

Em temperaturas próximas a 800 ºC, o vapor d’água
reage com o coque (uma forma de carbono obtida a partir
do carvão) para formar os gases CO e H2. É uma fonte
primária para a produção de hidrogênio, mas é um
processo bastante endotérmico. A 800 ºC e 1 atm, a
constante de equilíbrio para a reação C(s) + H2O(g) → CO(g)
+ H2(g) é igual a 1,6. Qual é o valor da fração molar para o
hidrogênio na fase gasosa na condição de equilíbrio?
(A) 0,12
(B) 0,22
(C) 0,44
(D) 0,33
(E) 0,55

Simétrico Pré-Universitário – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 12

O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2018.2
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
Pela equação química da ração, temos:
PCO  PH2
Kp 
()
PH2O
Sabendo que tal constante é dada pelas pressões parciais de cada um
dos componentes gasosos, podemos inferir, pelo conceito de pressão
parcial, que:
() PCO  X CO  PT 

() PH2  X H2  PT  PH2  PCO  PH2O  PT

(V) PH2O  X H2O  PT 
Substituindo as equações II, III e IV em I, temos:
KP 

 X CO  PT   (X H

2

 PT )

(X H2O  PT )

no biodigestor e a quantidade e composição do gás que
sai do biodigestor.
Em um dado sistema, alimenta-se um biodigestor com um
efluente líquido com matéria orgânica equivalente a 160g
de DQO por dia, e este produz 75L de biogás, nas CNTP,
com 60% de metano no mesmo período de tempo.
Supondo que toda a DQO removida no biodigestor seja
convertida em metano, a eficiência do equipamento, em
termos de remoção de DQO, é de aproximadamente:
(A) 80%.
(B) 60%.
(C) 50%.
(D) 40%.
(E) 20%.
GABARITO – A
Simétrico Resolve:
A partir da equação química devidamente balanceada dada na
questão, podemos inferir, proporcionalmente, que, em um dia,
CH4  2 O2  CO 2  2 H2 O
1 mol
2 mol

Pela estequiometria da reação (proporção 1 : 1), a fração em
quantidade de matéria do CO (X CO ) e do H2 (X H2 ) são iguais. Daí,



juntando tal fato ao dado na equação V, temos:
constante = 1,6

1,6 

X 

equação : 1mol
dados :

pressão total = 1 atm

2

H2

1  2  X H2

1,6  3,2  X H2  X H2 2
X H2 2  3,2X H2  1,6  0


n


2  32g
n  2,5mol

160g  

Quantidade total de me tano
a ser oxidado por 160g O2( g)

Entretanto, a partir dos dados contidos na questão, o volume de
metano no biogás é
60
60
VCH4 
 Vbiogás  VCH4 
 75L
100
100
VCH4  45L
que, nas CNTP, corresponde, em quantidade de matéria, a:

(equação do 2º grau)

  (3,2)2  4  1 ( 1,6)
  10,24  6,4  16,64
X H2 

3,2  4,08
 X H2  0,439  0,44
2

Equação de Clapeyron
P  V  nR  T
1 45  nCH4  0,082  273

nCH4  2mol

de me tano contido
(quantidade
no biogás obtido do processo)

Sendo assim, podemos obter a eficiência (rendimento) do processo
por meio de uma regra de gás simples. Veja:

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) pode ser
definida como a quantidade de gás oxigênio necessária
para oxidar completamente moléculas orgânicas. Por
exemplo:

2,5 mol CH4 ________ 100%
2 mol CH4 ________ E

E

200
 E  80%
2,5

Na reação, a quantidade estequiométrica de oxigênio
necessária para oxidar 1 mol de gás metano corresponde
à DQO de 1mol de metano. A DQO é comumente utilizada
para mensurar a eficiência de biodigestores, onde se
mede experimentalmente a quantidade de DQO que entra
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Há tempos, o gás hidrogênio vem sendo considerado o
combustível do futuro. Isso se deve, principalmente, ao
fato de que os únicos produtos resultantes da queima
desse gás são calor e água e, quando produzido (por
eletrólise) a partir de fontes renováveis de energia, por
exemplo solar e eólica, o mesmo também pode ser
considerado como tal. Considere as reações e/ou
semirreações a seguir:

A precipitação química é um dos métodos utilizados para
tratamento de efluentes indústriais, tendo como vantagem
o baixo custo de agentes alcalinizantes como o Ca(OH)2,
capaz de remover íons metálicos na forma de precipitados
insolúveis. Considere um efluente cuja caracterização por
espectroscopia de absorção atômica determinou a
presença de íons Cr3+ e Fe3+ em concentração de 52 mg/L
e 560 mg/L, respectivamente. A concentração de hidroxila
necessária para que ocorra apenas a precipitação de um
destes íons na forma de hidóxido deve ser
Dados:
Cr(OH)3, Kps = 2,7x10–29
Fe(OH)3, Kps = 8,0x10–38
massa molar, em g.mol–1: Fe = 56 e Cr = 52

Como base nas reações e considerando os gases
envolvidos como ideais, é correto o que se afirma em:
(A) A semirreação II ocorre no ânodo.
(B) O gás oxigênio é produzido no polo negativo.
(C) O fluxo de elétrons se dá do cátodo para o ânodo.
(D) A reação I é a reação global do processo de eletrólise
da água.
(E) O volume de gás hidrogênio produzido é o dobro do
volume de gás oxigênio.
GABARITO – E
Simétrico Resolve:
A eletrólise é um processo não-espontâneo no qual a corrente elétrica
“força” a ocorrência de uma reação química. Lembrando desse
detalhe, podemos analisar e julgar os itens. Veja:
(A) FALSO. Na semirreação II, vê-se o ganho de elétrons
(representados por e  nos “reagentes” da equação o que
caracteriza uma redução e, portanto, ocorre no cátodo.
(B) FALSO. O gás oxigênio é produzido na semirreação II. Nela,
ocorre a perda de elétrons (representados por e  nos “produtos”
da equação), o que caracteriza na oxidação e, portanto, ocorre no
ânodo (pólo positivo) da eletrólise.
(C) FALSO. O fluxo de elétrons se dá do ânodo (onde ocorre
oxidação) para o cátodo (onde ocorre a redução).
(D) FALSO. A reação I é, simplificadamente, a reação de ionização
da água. A reação global do processo de eletrólise da água seria
1
representada pela equação: H2 O  H2(g)  O 2(g)
2
(E) VERDADEIRO. Segundo a lei volumétrica, sob as mesmas
condições de pressão e temperatura (P e T constantes), a
quantidade de matéria e o volume de gás são numericamente
iguais. Logo, pelo balanceamento da equação química que
1
representa a eletrólise da água (H2 O(  )  H2(g)  O 2(g) ) , vê-se
2
que a proporção entre H2(g) , e O 2( g) é de 2 : 1.
Portanto, a produção, em volume, de gás hidrogênio é o dobro da
de gás oxigênio.

(A) Maior que 2,7x10–8 M e menor que 8x10–6 M
(B) Maior que 8,0x10–15 M e menor que 2,7x10–7 M
(C) Maior que 2,0x10–12 M e menor que 3,0x10–9 M
(D) Maior que 3,0x10–7 M e maior que 2x10–5 M
(E) Maior que 9,0x10–10 M e menor que 4x10–8 M
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
Os hidróxidos apresentados na questão são bases fracas, pois têm
baixos graus de dissociação, os quais, na questão, podem ser
deduzidos (pelo menos, referencialmente) pelos valores de suas
respectivas constantes de equilíbrio de solubilidade  K ps  .
Entendendo K ps como uma constante de equilíbrio baseada na
concentração em quantidade de matéria do equilíbrio da dissolução
dos hidróxidos dados na questão, podemos, a partir das respectivas
equações de dissolução.


3

Fe(OH)3(s)  H2 O(s)  Fe (aq)
 3OH(aq)



3

Cr(OH)3(s)  H2 O(s)  Cr(aq)
 3OH(aq)

Obter as respectivas equações para o cálculo do K ps de cada uma
delas. Veja:
3



KpsFe(OH)3  Fe 3   OH 



KpsCr(OH)7  Cr 3    OH 

3

(Eq. I)
(Eq. II)

Substituindo os valores fornecidos nos dados da questão em (Eq. I) e
(Eq. II), temos:
3



Fe1   OH   8  1038 (Eq. III)



Cr 3    OH   2,7  1029  27  1030 (Eq. IV)

3

No enunciado, a questão traz as concentrações, em mg/L, do íons
3
3
Fe (aq)
e Cr(aq)
, como sendo, respectivamente, 560 e 52. Desses
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valores podemos obter a concentração em quantidade de matéria para
cada um deles. Veja:
560  103
 Fe3    102 mol / L
 Fe 3  
56
52  103
Cr 3   
 Cr 3   103 mol / L
52
Substituindo esses valores nas equações I e IV (Eq. III e Eq. IV),
temos:
 Para o hidróxido de ferro (III) - Fe(OH)3 :
3

102  OH   8  1038
3
8  1038
OH  
 8  1036
2
10

OH   3 8  1036  OH   2  1012 mol / L
 Para o hidróxido de crômio (III) - Cr  OH3 :
3

103  OH   27  1030
3

OH  

27  1030
 27  1027
3
10

OH   3 27  1027  OH   3  109 mol / L
Para os valores obtidos para as concentrações de íons hidroxila de
cada hidróxido, temos o sistema em equilíbrio, o que corresponde a
uma solução saturada, ou seja, sem precipitação.
Para que ocorra a precipitação, faz-se necessário que o produto das
concentrações dos íons de cada hidróxido seja maior que o valor da
constante  K ps  de cada um deles. No entanto, como a questão “quer”
que ocorra a precipitação de apenas um destes íons na forma de
hidróxido, faremos tal cálculo baseado, apenas, no menos solúvel
deles

Kps

Fe(OH)3

 KpsCr(OH)3

precipitação solicitada, a



e, assim, obteremos que para a


OH(aq)


tem de ser maior que

2  1012 mol / L e menor que 3  109 mol / L , o que promove a
precipitação apenas de hidróxido férrico  Fe  OH 3  .

Saiba mais...
 equilíbrio "ainda não alcançado"
 solução insaturada



cátion  ânion  Kps 



cátion  ânion  Kps 



 sistema "além do equilíbrio"
cátion  ânion  Kps  solução supersaturada
 (tende a precipitar)


 sistema em equilíbrio
 solução saturada

Assim, dessas relações, pode-se prever o comportamento de um
sistema em um dado momento e, assim, verificar se o equilíbrio já foi
atingido ou, até mesmo, “antecipar”/provocar a precipitação de um
determinado composto.

Profilaxia é a área da saúde que atua sobre os fatores da
prevenção de doenças em níveis populacionais, no intuito
de desenvolvimento e proteção das espécies. Medidas
tomadas para que não haja a interação do agente
infeccioso com o organismo têm como objetivo conter a
inserção de doenças, quando não possível, controlar para
que essas doenças não se disseminem.
Disponível em
<https://www.infoescola.com/saude/profilaxia/>
Acesso em 22 abr. 2018.

Considerando a profilaxia da tuberculose, uma doença
infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os
pulmões, embora possa acometer outros órgãos e
sistemas, julgue as afirmativas:
I.
A principal maneira de prevenir a tuberculose em
crianças é com a vacina BCG (Bacillus CalmetteGuérin), ofertada gratuitamente no Sistema Único de
Saúde (SUS).
II. A quimioprofilaxia da tuberculose constitui-se numa
medida terapêutica para a prevenção da infecção
pelo Mycobacterium tuberculosis ou para evitar o
desenvolvimento da doença.
III. As máscaras cirúrgicas oferecem proteção
adequada contra a tuberculose quando utilizadas
pelos profissionais de saúde, uma vez que a principal
forma de transmissão é por contato físico.
IV. Na quimioprofilaxia da tuberculose, um dos principais
medicamentos recomendado é a isoniazida, que é
distribuído gratuitamente nos postos de saúde.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I e II.
(B) lI e III.
(C) I, III e IV.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.
GABARITO – D
Simétrico Resolve:
A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis,
também chamada de bacilo de Koch, sendo transmitida por aerossóis
de saliva ou secreções contaminados, mas também por ingestão de
leite de gado contaminado. Afeta basicamente indivíduos
imunodeficientes, como crianças, idosos, pacientes HIV-soropositivo,
desnutridos e alcoólicos crônicos causando lesões em regiões do
corpo como pele, fígado, intestino, ossos e, principalmente, pulmões,
com ampla destruição alveolar, dificuldades respiratórias, tosse e
hemoptise (expectoração de muco com sangue). O principal método
de prevenção é a vacinação com a vacina BCG (Bacilo de CalmetteGuérin, bacilo da tuberculose bovina atenuado pelo calor). Evitar
ambientes abafados (ou manter ambientes residenciais e de trabalhos
sempre bem arejados), manter boas condições gerais de saúde
(através de uma alimentação bem balanceada) e a pasteurização de
leite são também medidas de prevenção recomendáveis.
Assim, analisando cada item:
Item I: verdadeiro. Como mencionado, a principal maneira de prevenir
a tuberculose em crianças é através da vacina BCG.
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Item II: verdadeiro. O termo profilaxia descreve a prevenção a uma
doença, enquanto que o termo terapêutica descreve o tratamento de
uma doença. Apesar de os antibióticos serem usados a princípio para
o tratamento da doença, eles podem ser usados para a prevenção em
indivíduos expostos a um risco aumentado da doença, num
procedimento denominado quimioprofilaxia, realizado principalmente
através do antibiótico isoniazida.
Item III: falso. Máscaras cirúrgicas oferecem proteção apenas limitada
contra a tuberculose, mesmo sendo o contato direto ou indireto com
aerossóis de saliva o principal método de contágio pela doença.
Item IV: verdadeiro. Como mencionado, o antibiótico isoniazida é um
dos principais a serem usados na quimioprofilaxia da tuberculose.

GABARITO – C
Simétrico Resolve:

Peixes possuem respiração branquial a qual remove o gás oxigênio
dissolvido na água. Analisando cada item sobre a falta de oxigênio
na água.
Item I: falso. Peixes respiram por brânquias, e não por pulmões. A
morte dos peixes ocorre porque o teor de oxigênio na agua não é
suficiente para que os peixes adquiram oxigênio suficiente para
manter seu metabolismo energético, baseado na respiração
aeróbica.
Item II: verdadeiro. O termo depleção de oxigênio designa a queda
do teor de oxigênio dissolvido na água e, como mencionado, essa
falta de oxigênio compromete os mecanismos de geração de
energia por respiração aeróbica.
Item III: verdadeiro. O papel do O2 na respiração aeróbica é agir
como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, recebendo os
elétrons provenientes das coenzimas NADH2 e FADH2, para então
reagir com íons H+ e formar água. A cadeia respiratória é a fase
mais energética da respiração aeróbica, sendo que a mesma só se
inicia na presença de O2. Na ausência de O2, a cadeia respiratória
é interrompida, levando a uma queda intensa na produção de
energia e consequente morte por falência múltipla dos órgãos.
Item IV: falso. A mortandade dos peixes deu-se provavelmente
pelo fato de a depleção de oxigênio levar à asfixia, e não pelo
aparecimento de um agente infeccioso altamente virulento (o que
pode ter ocorrido, mas sem relação com a depleção de oxigênio).
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:

GABARITO – B
Simétrico Resolve:

Mutações podem ser caracterizadas como alterações no material
genético da célula, ou seja, alterações no DNA da mesma. A maior
parte das mutações que ocorrem em uma célula ocorrem no
momento da replicação (auto-duplicação) do DNA. Nesse
processo, as pontes de hidrogênio entre as duas fitas são
quebradas pela enzima DNA helicase, expondo as bases
nitrogenadas de ambas as fitas. A partir daí, a enzima DNA
polimerase adiciona novos nucleotídeos às bases expostas,
seguindo a regra de pareamento entre adenina e timina e entre
guanina e citosina. Assim, a replicação do DNA é semiconservativa,
uma vez que cada molécula filha conserva uma cadeia do DNA
parental e produz uma nova cadeia. Apesar da grande precisão da
DNA polimerase, eventualmente ocorrem erros no pareamento
entre as bases nitrogenadas da fita parental e da fita nova, levando
a mutações. Apesar da existência de enzimas de correção, muitas
mutações permanecem no DNA e são transferidas paras as
moléculas-filhas, tendo como uma possível consequência nociva o
desencadeamento de cânceres, que são exatamente
caracterizados pela proliferação desordenada de células.

São cada vez mais comuns os casos de microrganismos
resistentes aos antibióticos conhecidos. Nessa luta entre
o homem e a natureza estamos levando a pior. Contudo,
“as superbactérias são espécies normais que vivem no
nosso corpo”.
(Superinteressante, fev/2017, acesso em abril/2018)

Ao realizar um experimento para encontrar o que torna
tais bactérias diferentes, melhor seria investigar:
I - a existência de genes que as tornam resistentes aos
fármacos antimicrobianos.
II - a transcrição de proteínas como a quitina que aumenta
a proteção contra o meio e os hospedeiros.
III - a transferência de elementos de resistência como
trasnposons e plasmídeos.
IV - variações específicas nas sequências de
nucleotídeos originando mutações.
V - a disposição dos componentes da dupla-fita de DNA,
como o fosfato e as bases nitrogenadas.
Analisando as afirmativas acima, é correto apenas o que
se afirma em:
(A) I, II e V.
(B) I, III e IV.
(C) I, III e V.
(D) II, III e IV.
(E) II, IV e V.

Superbactérias são bactérias resistentes a múltiplos de
antibióticos. A resistência de bactérias contra antibióticos surge
através de mutações que criam genes que codificam enzimas que
destroem os antibióticos. Na presença do antibiótico, as bactérias
susceptíveis são eliminadas, restando somente as bactérias
resistentes, ou seja, havendo a seleção natural das bactérias
resistentes. Os genes de resistência também podem ser
transferidos entre bactérias por mecanismos de recombinação
genética, como conjugação (pela transferência de plasmídeos com
genes de resistência). Assim, analisando cada item:
Item I: verdadeiro. A resistência a antibióticos se dá por genes que
codificam enzimas que destroem os antibióticos.
Item II: falso. Quitina é um polissacarídeo (e não uma proteína)
que ocorre em fungos e animais invertebrados, não tendo relação
com bactérias.
Item III: verdadeiro. A resistência a antibióticos surge
primariamente por mutações criando os genes de resistência, mas
esses podem ser transferidos entre bactérias por mecanismos de
recombinação genica, como a conjugação, pela a transferência de
elementos de resistência como transposons (“genes saltadores”,
ou seja, segmentos de DNA que podem ser transferidos de uma
parte a outra do genoma ou do genoma de um organismo para
outro) e plasmídeos (fragmentos de DNA extracromossomial em
bactérias).
Item IV: verdadeiro. Mutações são quaisquer alterações
acidentais na sequência de nucleotídeos do material genética,
tendo sempre efeito aleatório. Para que a mutação gere um gene
que codifique enzimas que destroem um antibiótico, uma variação
específica deve ocorrer na sequência de nucleotídeos que leve à
codificação da enzima em questão.
Item V: falsa. O DNA é constituído de uma dupla fita de
polinucleotídeos, sendo cada nucleotídeo formado de uma pentose
(açúcar de cinco carbonos, no caso, a desoxirribose), uma base
nitrogenada (no caso, adenina, citosina, guanina ou timina) e um
grupo fosfato. A mutação leva à alteração na sequência de
nucleotídeos no DNA, em relação às bases nitrogenadas, mas não
ao fosfato.

Quanto à origem da vida na Terra, avalie as asserções
que seguem e a relação propostas entre elas.
I. Na teoria da Origem da Fotossíntese, a
equação 1: 6CO2 + 12H2S + energia luminosa →
→ C6H12 + 6S2 + 6H2O teve que ser substituída pela
equação 2: 6CO2 + 12H2O + energia luminosa →
→ C6H12 + 6O2 + 6H2O
PORQUE
II. as bactérias fotossintetizantes, pioneiras na história da
Terra, que utilizavam gás carbônico e sulfeto de
hidrogênio (H2S), foram capazes de sobreviver e invadir
os mares e todos os ambientes úmidos do planeta ao
utilizar água no lugar de H2S, liberando oxigênio e
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aumentado
progressivamente
atmosférica desse elemento.

a

concentração

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta:
(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II
uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não
justifica a I.
(C) A asserção I ma proposição verdadeira, e a II uma
proposição falsa.
(D) A asserção I ma proposição falsa, e a II uma
proposição verdadeira.
(E) As asserções I e II são proposições falsas.
GABARITO – D
Simétrico Resolve:

A fotossíntese surgiu logo nos primórdios da vida,
provavelmente há cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, sendo os
primeiros seres fotossintetizantes algumas bactérias. Os
primeiros seres fotossintetizantes usavam H2S como fonte de
hidrogênio para reduzir o gás carbônico (CO2) a glicose
(C6H12O6), dentro da equação 6CO2 + 12H2S + energia luminosa
→ C6H12O6 + 6S2 + 6H2O (de modo que a equação 1 está
incorreta, porque escreve C6H12), enquanto a fotossíntese da
maioria dos seres vivos atuais usa H2O como fonte de
hidrogênio, dentro da equação 6CO2 + 12H2O + energia
luminosa → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O (de modo que a equação 2
está incorreta, porque escreve C6H12). Assim, a primeira
asserção está incorreta. A fotossíntese baseada em água ao
invés de H2S tem a vantagem de a água ser muito mais
abundante na Terra, facilitando a disseminação das bactérias
com fotossíntese baseada em água por todo o planeta, sendo
que esse processo foi o responsável por acumular O2 na
atmosfera. Assim, a segunda asserção está correta.

O Taylorismo, ou Administração Científica, foi
desenvolvido por Frederick Winslow Taylor no final do
século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos.
Trata-se de um sistema de organização do trabalho em
meio à segunda revolução industrial com o aço
substituindo o ferro, e a energia elétrica e o petróleo sendo
usados para substituir o vapor. Tal sistema se fundamenta
em quatro princípios básicos, EXCETO:
(A) Planejamento, a partir do estudo dos tempos e
movimentos, a ser realizado pela gerência. Este
estudo deve ser feito de modo a levantar o
conhecimento dos trabalhadores, registrá-lo, medi-lo,
simplificá-lo, observando assim, a melhor maneira de
se executar a tarefa. Trata-se da substituição dos
métodos antigos e improvisados por procedimentos
científicos, que visam à racionalização da execução
do trabalho.
(B) Execução, a partir da divisão do trabalho: a gerência
estabelece os padrões e os operários apenas
obedecem. A gerência passa a ser mais presente e
as atividades dos trabalhadores, mais específicas. O
sucesso do trabalhador está associado ao sucesso
da organização.
(C) Incentivo: a motivação para o trabalho deve ser
baseada no receio de serem dispensados e não na
remuneração por produtividade, que geraria
competividade
prejudicial
ao
sucesso
da
organização.
(D) Preparo dos Trabalhadores, a partir de uma seleção
científica: a gerência deve fazer uma seleção
cuidadosa dos trabalhadores de modo a escolher a
melhor pessoa para a execução de uma tarefa e
cuidar do seu contínuo desenvolvimento.
(E) Controle, a partir da criação de normas e cartões de
instrução: as normas criadas após o estudo dos
tempos e movimentos são direcionadas ao
trabalhador selecionado mediante os chamados
cartões de instrução, que estabelecem a metodologia
do trabalho e as respectivas metas. Assim, as
“melhores pessoas” são treinadas para a realização
da tarefa da “melhor maneira”.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
O Taylorismo ou Administração Científica,foi desenvolvido pelo
estadunidense Frederick Winslow Taylor (1856-1915), no final do
século XIX e início do século XX. Esse processe de produção foi
desenvolvida em meio a uma transformação gerado pela
segunda Revolução Industrial, com o aço substituindo o ferro, e a
energia elétrica e o petróleo sendo usados no lugar do vapor. A
Administração Científica se baseia em quatro princípios básicos,
desenvolvidos por Taylor, que visam melhorar o desempenho da
organização:
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 1º Princípio: O estudo, por parte da gerência, das tarefas (Estudo
dos tempos e movimentos). Este deve ser feito de forma a levantar
o conhecimento que se encontra na cabeça dos trabalhadores,
registrá-los, medi-los, simplificá-lo e reduzi-lo ao mínimo,
observando assim, a melhor maneira de se executar a tarefa. Em
seguida, criam-se regras e leis que irão retornar aos trabalhadores
que as colocam em prática.
 2º Princípio: A gerência deve fazer uma seleção científica dos
trabalhadores de forma a escolher a melhor pessoa para a
execução de uma tarefa e cuidar do seu contínuo
desenvolvimento.
 3º Princípio: é o momento em que as leis e regras criadas no
primeiro princípio voltam para o trabalhador selecionado através
de cartões de instrução. Assim, as “melhores pessoas” são
treinadas para a realização da tarefa da “melhor maneira”.
 4º Princípio: divisão do trabalho. Aqui a gerência, representada
pelos administradores e engenheiros, estabelecem os padrões e
os operários apenas obedecem.
Outro ponto relevante a ser observado na Administração Científica é a
remuneração Taylorista era o incentivo positivo uma vez que tal
modele propôs um pagamento por peça, sendo assim, como foi
mencionado anteriormente, quanto maior a produtividade da
organização, mais o trabalhadores garantiam as suas remunerações.

Observe a seguinte notícia, de 21 de março de 2017:
“O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) divulgou nesta terça-feira (21) o Relatório de
Desenvolvimento Humano (RDH), e o Brasil se manteve
no 79º lugar no ranking, do mais ao menos desenvolvido.
O relatório foi elaborado em 2016 e tem como base os
dados de 2015. [...] Na América do Sul, alguns países
vizinhos
ao
Brasil
apresentaram
índices
de
desenvolvimento humano melhores. O Chile, por
exemplo, ficou em 38º lugar, com IDH 0,847; a
Argentina, em 45º lugar (IDH 0,827); o Uruguai, em 54º
lugar (IDH 0,795); e a Venezuela, em 71º lugar (IDH
0,767).”

A respeito do referido índice e dos resultados
apresentados na notícia e no gráfico acima, analise as
assertivas abaixo:
I. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um
índice medido anualmente pela ONU e utiliza
indicadores de renda, saúde e educação.
II. Um dos itens que compõem o IDH é a expectativa de
anos de estudo da população.
III. A Organização das Nações Unidas (ONU) divide os
países entre os que têm o desenvolvimento humano
“muito alto”, “alto”, “médio” e “baixo”, encontrando-se
o Brasil na última categoria.
IV. A coleta de dados pelo PNUD não é realizada
diretamente com os países analisados, mas sim a
partir de dados internacionais, como os fornecidos
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
V. O ranking mundial de desenvolvimento humano dos
países apresenta o índice de cada nação, que varia
de 0 a 1 – quanto mais próximo de um, menos
desenvolvido é o país.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I e II.
(B) I, II e IV.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.
(E) I, II, III e V.
GABARITO – B
Simétrico Resolve:
O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – é um dos mais
importantes indicativos do mundo e determina a qualidade de vida de
determinada nação ou cidade. Quanto mais elevado o resultado,
melhores as oportunidades sociais e econômicas para o habitante;
quanto menores os números, piores essas condições.

Criado pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento –
PNUD – na década de 90, ao longo de seus 20 anos de medições
muitos foram os países que oscilaram nos resultados, sendo um deles
o Brasil. Apenas em 2007 alcançou o grupo de índices elevados
com pontuação de 0,800.
O cálculo do IDH considera três vertentes comuns às populações de
todo o mundo. São elas:
 Renda: Elencada a partir dos resultados da RNB – Renda nacional
bruta – per capita, avaliada a partir de outros indicadores;
 Saúde: Considera a expectativa atual do povo de determinado país
ao nascer; e
(Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/em-79-lugar-brasilestaciona-no-ranking-de-desenvolvimento-humano-da-onu.ghtml)
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 Educação: Correlaciona a média de anos que os cidadãos passam
estudando com a expectativa dos anos que se espera.
A importância do IDH é bastante clara e evidente: Apurar como está a
realidade de cada país, estado, cidade ou região avaliada permite que
os governos desenvolvam políticas melhores, que visem pelo
crescimento deste número. A observação desses dados colabora
ainda para que outras nações enxerguem a potencialidade de um país.

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
O texto no enunciado delimita especificamente o período em análise:
1964 a 1985, quando o país se encontrava sob o regime militar e os
investimentos estatais foram concentrados em grandes obras de
infraestrutura, negligenciando políticas de bem-estar social como
previdência, saneamento, educação e habitação. Isso acentuou
problemas como desigualdades sociais, baixa escolaridade, aumento
da mortalidade infantil e propagação de epidemias.

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
A questão trata da recente intervenção federal decretada pelo
Presidente Michel Temer no Estado do Rio de Janeiro, visando o
restabelecimento da ordem pública e da segurança. Apesar do envio
de tropas federais ao Rio, não foram impostas à população restrições
que violam as garantias individuais prescritas na Constituição, como o
cerceamento do direito de ir e vir e das liberdades de pensamento e
expressão.
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Observe a imagem e leia o texto abaixo:

(B) I, II e IV.
(C) II e IV.
(D) II, III e IV.
(E) II, III, IV e V.
GABARITO – E
Simétrico Resolve:
O único item errado é o item I, a qual defende a ideia de que a
ocupação das áreas de risco é uma atitude de má fé, quando na
verdade, é o último recurso e o que resta para alguns segmentos
da população que não dispões de meios econômicos para
ocupar outras áreas mais urbanizadas.

CONJUNTO RESIDENCIAL ABANDONADO NO CENTRO DE SÃO PAULO
OCUPADO PELO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM-TETO

"O prédio que desabou na madrugada de terça-feira (1)
no centro de São Paulo após um incêndio servia de abrigo
para cerca de 372 pessoas, de 146 famílias, segundo o
Corpo de Bombeiros. No dia 10 de março, a Prefeitura de
São Paulo cadastrou cerca de 150 famílias que afirmavam
morar no prédio, somando 400 pessoas. Desse total, 25%
eram famílias estrangeiras. O edifício é patrimônio da
União – nele funcionou, na década de 1980, a sede da
Polícia Federal – e foi alvo de uma série de ocupações
desde 2011."
Disponível em:
<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/01/A
s-causas-dos-problemas-de-moradia-em- S%C3%A3oPaulo-segundo-2-especialistas> Acesso em 17 maio
2018

A tragédia em São Paulo coloca em cenas alguns
fenômenos sociais latentes na sociedade brasileira e:
I.
Evidencia questões sobre as necessidades
habitacionais da população brasileira de baixa renda,
pois áreas de risco são ocupadas de má-fé.
II. Evidencia o crescimento de famílias sem moradia no
país, sendo isto agravado nos últimos anos, dado o
enorme crescente de desigualdade social entre os
brasileiros.
III. Evidencia a enorme desigualdade social existente na
população brasileira, sendo pessoas negras as de
maior alvo, dados os desdobramentos pósescravidão jamais pensados pela elite brasileira.
IV. Evidencia a falta de atenção do Estado com
problemas sociais efetivos de moradia e assistência
social, uma vez que é posto na Constituição
brasileira de 1988 a moradia como direito social.
V. Evidencia os processos historicamente constituídos
no Brasil em torno da má distribuição de renda e
terra, focalizando o olhar para as políticas de
regularização fundiária.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I e II.

“A proposta do SUS está vinculada a uma ideia central:
todas as pessoas têm direito à saúde. Este direito está
ligado à condição de cidadania. Não depende do ‘mérito’
de pagar previdência social (seguro obrigatório), nem de
provar condição de pobreza (assistência do sistema de
proteção), nem do poder aquisitivo (mercado capitalista),
muito menos da caridade (filantropia). Com base na
concepção de seguridade social, o SUS supõe uma
sociedade solidária e democrática, movida por valores de
igualdade e equidade, sem discriminações ou privilégios.”
(PAIM, Jairnilson Silva. O que é o SUS. Rio de Janeiro:
Editora FIOCRUZ, 2009, p. 43)

A respeito do SUS como principal eixo da política de
saúde pública no Brasil, analise as alternativas:
I.
O trecho citado no enunciado evidencia que o SUS é
um sistema público de saúde dotado de
universalidade, conforme a Constituição de 1988.
Este modelo de saúde contrapõe-se ao modelo
constitucional anterior, em que o direito à saúde não
estava ligado à condição de cidadania e somente os
brasileiros vinculados ao mercado de trabalho formal
e com carteira assinada tinham direito à assistência
médica da previdência social.
II. A partir da proclamação da República, o sistema
público de saúde no Brasil desenvolveu-se por três
vias: saúde pública, medicina previdenciária e
medicina do trabalho. Até 1988, esses três sistemas
seguiram caminho autônomos, quando foram então
unificados no SUS, que abrange ações e programas
de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
III. O SUS é, principalmente, o resultado da articulação
do Movimento pela Reforma Sanitária, que se inicia
no final dos anos 1970 e ganha força com o momento
constituinte. Sua construção foi democrática e
participativa, em fóruns e conferências nacionais,
materializando o direito social à saúde. Além disso, a
própria Constituição prevê que políticas sociais,
econômicas e ambientais são essenciais para a
promoção da saúde e a redução de riscos e agravos.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I.
(B) I e III.
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(C) I e II.
(D) II e III.
(E) I, II e III.
GABARITO – E
Simétrico Resolve:
A questão totalmente descontextualizada para uma prova de
humanas, exigindo do candidato um grau desumano de
conhecimento a respeito da história da saúde pública no Brasil.
Algumas considerações sobre a história da saúde pública no
Brasil.
As duas últimas décadas foram marcadas por intensas
transformações no sistema de saúde brasileiro, intimamente
relacionadas com as mudanças ocorridas no âmbito políticoinstitucional.
Simultaneamente
ao
processo
de
redemocratização iniciado nos anos 80, o país passou por grave
crise na área econômico-financeira.
No início da década de 80, procurou-se consolidar o processo
de expansão da cobertura assistencial iniciado na segunda
metade dos anos 70, em atendimento às proposições
formuladas pela OMS na Conferência de Alma-Ata (1978), que
preconizava "Saúde para Todos no Ano 2000", principalmente
por meio da Atenção Primária à Saúde.
Nessa mesma época, começa o Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira, constituído inicialmente por uma parcela da
intelectualidade universitária e dos profissionais da área da
saúde. Posteriormente, incorporaram-se ao movimento outros
segmentos da sociedade, como centrais sindicais, movimentos
populares de saúde e alguns parlamentares.
Em 1980, foi criado o Programa Nacional de Serviços Básicos
de Saúde (PREV-SAÚDE) - que, na realidade, nunca saiu do
papel -, logo seguida pelo plano do Conselho Nacional de
Administração da Saúde Previdenciária (CONASP), em 1982 a
partir do qual foi implementada a política de Ações Integradas
de Saúde (AIS), em 1983. Essas constituíram uma estratégia de
extrema importância para o processo de descentralização da
saúde.
O capítulo dedicado à saúde na nova Constituição Federal,
promulgada em outubro de 1988, retrata o resultado de todo o
processo desenvolvido ao longo dessas duas décadas, criando
o Sistema Único de Saúde (SUS) e determinando que "a saúde
é direito de todos e dever do Estado" (art. 196).
Entre outros, a Constituição prevê o acesso universal e
igualitário às ações e serviços de saúde, com regionalização e
hierarquização, descentralização com direção única em cada
esfera de governo, participação da comunidade e atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais.

“Paradoxo
interessante,
liberalismo
e
racismo
corporificaram, nesse momento, dois grandes modelos
teóricos explicativos de sucesso local equivalente e no
entanto contraditório (...)”

(A) No Brasil, liberalistas eram abolicionistas, portanto
contrapunham-se às teses racistas defendidas por
cientistas e pelas instituições oficiais do império.
(B) O racismo foi usado como fator explicativo do atraso
brasileiro em razão de nossa população ser mestiça
e, por isso, não poderia desenvolver-se fora do
modelo escravista.
(C) O liberalismo fundamenta-se no indivíduo e sua
liberdade pessoal, o racismo liga o indivíduo ao
destino de sua raça, enquanto resultado de uma
estrutura biológica específica.
(D) O racismo dos cientistas que defendiam a tese de
superioridade
racial
voltava-se
contra
a
miscigenação e pregava o branqueamento da
população brasileira nas gerações vindouras, daí seu
caráter conservador.
(E) O liberalismo pressupõe ausência de atuação
estatal, portanto o Estado não poderia combater as
práticas racistas, que se fundamentam na liberdade
de expressão do indivíduo.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:

No Século XVII o britânico John Locke desenvolveu a concepção
liberal, criticou a teoria de direito divino dos reis, onde nesse
estado, os homens gozariam dos chamados direitos naturais: vida,
liberdade, igualdade e propriedade privada – essa última seria
derivada do trabalho e, portanto, natural. No Brasil, nota-se o
racismo e o liberalismo como um par ideológico no século XIX.
Efetivamente, se um liberalismo destituído de conteúdos éticos foi
a ideologia de uma elite econômica autocrática, o racismo, ao
legitimar a simples exclusão do negro, cumpriu um papel não
menos importante na defesa autocrática dos interesses de uma
elite econômica e política indisposta a arcar com os custos de um
conjunto de políticas públicas voltadas para inclusão do negro no
processo de composição do mercado de trabalho livre e, sobretudo,
indisposta a tomar a iniciativa de pôr um fim premeditado à
instituição escravista, o que permitiria a estruturação dos projetos
de reforma das relações de trabalho para a transformação do negro
em trabalhador livre.
Assim, na questão o item C é correto: O liberalismo fundamenta-se
no indivíduo e sua liberdade pessoal, o racismo liga o indivíduo ao
destino de sua raça, enquanto resultado de uma estrutura biológica
específica.

(SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas,
instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo:
companhia das Letras, 1993, p. 19)

O aspecto contraditório entre os dois modelos teóricos
explicativos, enunciado no trecho acima, pode ser assim
compreendido:
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“Paulista! arma-te e municia-te como puderes e vem para a
praça pública! ... Paulista! Mova-te, toma providências já e vem
servir com os teus irmãos a terra onde dorme a tua Mãe, onde
hão de dormir os teus filhos! As armas por S. Paulo, o que quer
dizer - às armas PELO BRASIL!” (Panfleto distribuído nas ruas
de São Paulo quando a Revolução foi deflagrada).

Sobre o contexto e os resultados sociais, políticos e
econômicos da chamada “Revolução de 1932”, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) A
base
social
do
chamado
movimento
constitucionalista paulista era bastante ampla e
representativa, formada por uma aliança de classes
entre a oligarquia paulista, as classes médias e as
organizações
operárias
politicamente
mais
representativas
e
economicamente
mais
significativas, como a dos empregados têxteis,
ferroviários, metalúrgicos, sapateiros, empregados
da construção civil e marceneiros, para garantir a
manutenção do protagonismo econômico de São
Paulo nas políticas governamentais.
(B) Após o término da Revolução de 1932, persistiam a
crise no plano mundial e a queda dos preços do café
no mercado internacional. Diante desse quadro, o
Governo Provisório manteve uma política de compra
e retenção dos estoques de café. Além da compra e
retenção do produto, o governo federal atendeu a
oligarquia paulista em outros pontos, como
prorrogação dos títulos e obrigações em moeda
nacional, sustentação dos bônus de guerra como
moeda de curso legal, prolongamento e
cancelamento das dívidas dos cafeicultores.
(C) As
diferentes
interpretações
dadas
pelos
historiadores sobre a Revolução de 1932 podem ser
agrupadas em duas versões dos acontecimentos:
versão getulista e versão da oligarquia paulista. Para
a primeira, foi caracterizada como “um movimento
ilegítimo, a que havia sido atirada a população
paulista, sob a liderança dos políticos decaídos com

a Revolução de 1930, que pretendiam restaurar o
passado oligárquico”, por isso foi chamada de
“Contrarrevolução”. Já a versão da oligarquia
paulista enfatiza a resistência heróica contra a
ditadura e o embate pela instauração da ordem legal
e das liberdades democráticas fundamentais,
cunhando-se
aí
o
termo
“Revolução
Constitucionalista”.
(D) O movimento revolucionário de 1932 é também
chamado de “Revolução Paulista” ou “Guerra Civil
Paulista”, em relação ao fato de as forças paulistas
terem ficado isoladas, sem adesão militar dos demais
estados brasileiros. Para alguns historiadores,
mesmo o termo “Revolução” é inadequado, pois o
que se desejava não era uma mudança no sentido
de alteração das relações de poder ou qualquer coisa
que significasse uma limitação no processo de
desenvolvimento capitalista, mas sim uma
normalização no plano político e eleitoral.
(E) Embora os paulistas tenham sido militarmente
vencidos, do ponto de vista político, o que se
descortinou com o término da revolução foi o
fortalecimento
do
projeto
político
liberal
constitucionalizante, aumentaram-se as pressões
em prol da constitucionalização, criaram-se novos
partidos e o Governo Provisório reativou a comissão
encarregada de elaborar o anteprojeto da
Constituição, confirmando data posterior para a
realização das eleições dos membros da Assembleia
Nacional Constituinte, ocorrida em 1933.
GABARITO – A
Simétrico Resolve:
Em 1932 o Estado de São Paulo, descontente com as medidas do
Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas, pegou em armas
contra a União. Sob o comando das tradicionais oligarquias cafeeiras
paulistas, enfraquecidas com a Revolução de 1930, os paulistas
exigiam a imediata reconstitucionalização do país e a nomeação de
um interventor civil e paulista para governar São Paulo (Vargas
nomeara como interventor um militar nordestino). Apesar da derrota
militar paulista, o governo federal acabou por convocar a Assembleia
Nacional Constituinte , que promulgou a nova Constituição em 1934.

Sobre a Revolução Russa, no contexto europeu, examine
as assertivas abaixo.
I – Antes da Revolução de 1917, a Rússia era, do ponto
de vista econômico, uma nação essencialmente
agrária, com suas poucas indústrias, estando essas
majoritariamente nas mãos de proprietários
estrangeiros. Politicamente era uma monarquia
absolutista, onde não havia constituição, nem
liberdades civis. Somente em 1906, após a
Revolução de 1905, foi instalado um parlamento
(Duma). Assim, enquanto a Europa continental
evoluía para o capitalismo industrial liberal e os
regimes constitucionais, a Rússia permanecia social,
política e economicamente atrasada e arcaica.
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II – A abdicação do Czar Nicolau II, em razão da
articulação política resultante dos intensos
movimentos populares em fevereiro de 1917, não
levou imediatamente à instauração do governo
bolchevique, mas à formação de um Governo
Provisório, de orientação liberal-burguesa, que
deveria governar até que uma posterior Assembleia
Constituinte definisse a nova forma de governo.
III – Com o Governo Provisório, a Rússia continuou
combatendo na primeira guerra como parte da
Tríplice Entente, muito embora fosse imensa a
pressão dos soldados para se retirar do conflito
bélico. Era a doutrina do “defensismo revolucionário”,
pela qual a Rússia permaneceria na guerra, mas
apenas para sua própria defesa, sem intensificação
do esforço de guerra até então estabelecido. Este foi
um ponto importante de discordância política entre
diferentes grupos, sendo Lênin contrário à
permanência da Rússia na guerra.
IV – O período entre fevereiro e outubro de 1917 marcou
o chamado governo dual, onde o Governo Provisório
e o Soviete de Petrogrado eram instâncias de poder
paralelas. A dualidade representava também a
dificuldade de definir os rumos do movimento pelas
forças políticas atuantes: se na direção de uma
revolução liberal-burguesa para assegurar o
desenvolvimento capitalista e só depois serem feitas
mudanças para o socialismo, ou se a revolução já
deveria assumir um caráter popular e socialista.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) II, III e IV
(C) I, III e IV
(D) II e IV
(E) I, II, III e IV
GABARITO – E
Simétrico Resolve:
A questão, única de fato de História Geral, aborda
conhecimentos a respeito da Revolução Russa. Evento que foi
subdividido em duas revoluções que ocorreram no mesmo ano,
a primeira levada a cabo pelo Mencheviques, e a segunda pelos
Bolcheviques, a primeira não retirou a Rússia da I guerra, nem
implantou a ideologia socialista, tarefa que coube a segunda
revolução.
Liderada por Lenin, pelos bolcheviques e com forte participação
dos Soviét. , essa revolução consolidou a derrota do czarismo,
da aristocracia e da burguesia, e abre espaço pra implantação
do socialismo.

desmilitarizada em torno do paralelo 38. Belo gesto
transmitido pelos canais de televisão mostraram o líder
norte-coreano atravessando a fronteira depois de 65
anos. Sobre a Guerra da Coréia pode-se afirmar que:
(A) Com a derrota do Japão e a liberação da península,
o país foi dividido em três zonas conflituosas. Uma
francesa, uma americana e uma soviética.
(B) Inicialmente, a Coréia do Sul invadiu a Coréia do
Norte e formou uma república liberal e democrática
com apoio dos Estados Unidos.
(C) Liderados pelos Estados Unidos, as forças das
Nações Unidas obrigaram os nortes-coreanos a
recuar até o paralelo 38 e, em seguida, invadiram o
território norte-coreano até a fronteira com a China.
(D) O estado de guerra terminou em 1953 com a
assinatura de um tratado de paz.
(E) Os países comunistas, no período da Guerra Fria,
mantiveram-se neutros, limitaram-se à assistência
médica e educacional.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:

Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial e a derrota japonesa,
a península coreana foi dividida entre Estados Unidos e União
Soviética a partir do Paralelo 38° N. Em 1947, formaram-se dois
governos, sendo que apenas o do sul foi reconhecido pela
O.N.U. No ano seguinte constituíram-se dois Estados
autônomos: A República Popular Democrática da Coréia ( ao
norte com o sistema comunista) e a República da Coréia ( ao
sul, com o sistema capitalista). Em 1949, a maior parte das
tropas estrangeiras retirou-se do país. O conflito iniciou-se em
25 de julho de 1950, quando tropas norte-coreanas
ultrapassaram o paralelo 38o e dominaram a cidade de Seul.
Dois dias depois os Estados Unidos enviaram suas tropas para
defender a Coréia do Sul, sob o comando do General Douglas
Mac Arthur, responsável por reconquistar os territórios
dominados e invadiu o Norte, avançando até a fronteira com a
China, com o objetivo de conquistar toda a Coréia do Norte. No
entanto, em novembro a China entrou na guerra, apoiando os
norte coreanos e foi considerada como agressora pela Nações
Unidas; mesmo assim, continuou seu avanço em direção à Seul,
ao mesmo tempo em que os Estados Unidos intensificaram sua
presença militar.

Em fins de abril deste ano, os líderes da Coréia do Norte,
Kim Jong-un, e da Coréia do Sul, Moon Jae-in,
encontraram-se para discussões sobre a possiblidade de
paz na península coreana. Os dois países assinaram um
armistício em 1953 e determinaram uma zona
Simétrico Pré-Universitário – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 24

O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2018.2
permitem que as pessoas se alimentem corretamente e pratiquem
atividades físicas; às vezes, soma-se a tudo isso o diagnóstico de
uma doença crônica. Por conta desses fatores, é imprescindível
que as pessoas recorram a profissionais que as “orientem tanto nas
atividades físicas, como um personal trainer, quanto na
alimentação”. Conclui o texto, com uma afirmação judiciosa, acerca
da questão alimentar: “Nesta área, a responsabilidade é do
nutricionista”.

GABARITO – C
Simétrico Resolve:

A princípio, a produtora do texto, numa frase de caráter genérico,
afirma que “A consciência de uma vida mais saudável está cada
vez mais presente nas pessoas, independentemente da idade”;
empós, já de modo específico, enumera preocupações com o peso
e com o investimento em uma vida mais saudável. No entanto, os
deveres do cotidiano, este cada vez mais agitado, nem sempre
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
A questão trata das variedades linguísticas relativas ao registro
temporal; neste sentido, a única frase ainda atual, ou seja, a que
implica uma exceção às demais enumeradas nas opções A,B,C e E
está na opção D: “Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro”, uma vez que
seu uso continua corriqueiro.
Na opção A, a expressão “Eu vou pra luta pois eu quero me aprumar”
significava, antigamente, vencer na vida, o que se relacionava,
diretamente, com esforço, determinação, daí a imagem “Eu vou pra
luta”; hoje, aprumar na vida tem o sentido de “ser promovido”.
Na opção B, a expressão “Pois a vida não está sopa” sintetizava as
dificuldades da sobrevivência, decorrentes, sobretudo, da quebra da
Bolsa de Nova Iorque em 1929, com graves consequências em nosso
País.
Na opção C, a expressão “Agora eu não ando mais fagueiro” tinha do
sentido de ser feliz, ameno, suave.
Na opção E, “Eu já corri de vento em popa” era uma metáfora muito
usada antigamente. Popa é o nome da parte de trás das embarcações.
Quando o vento está soprando na parte traseira do barco, significa que
as correntes de ar estão ajudando a empurrá-lo para frente (soprando
as velas), facilitando assim a sua locomoção de maneira mais rápida.
Por outro lado, quando o vento está soprando para a proa (parte da
frente), o barco encontra maior dificuldade para seguir o seu rumo.
Deste modo, a origem da expressão "de vento em popa" é baseada
nessa observação náutica. Se o vento está na popa, então é sinal de
que tudo está bem.

A canção emprega, amiúde, expressões coloquiais: “eu quero me
aprumar”; “esta vida não está sopa”; “com que roupa eu vou?”; “não
anda mais fagueiro”; “já corri de vento em popa”; a partir desse recurso
construtivo, o poeta consegue aproximar-se do interlocutor, fazendo
com que este também se identifique com as dificuldades econômicas
e sociais do emissor e, por extensão de sentido, perceba, também aí,
a realidade de sua própria contemporaneidade; como a obra de arte
rompe as barreiras do tempo, essa canção se encontra plenamente
atualizada.
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:

Item I, correto. A atitude do cachorrinho surpreende os
personagens humanos, que não esperavam aquela atitude do
cãozinho, daí a desconstrução da expectativa.
Item II, correto. O gênero, descrição do sentido de verbete ou
palavra, traz expectativa de definição dicionarística de um
vocábulo, o que não ocorre no texto II, já que as definições todas
remetem a um nível de linguagem figurada ou conotativa, bem
assim o contexto: “golpe”; “minha alma beija a sua”; “encostar
um coração no outro” etc.
Item III, incorreto. Não “há desconstrução do conceito de abraço
como ação de encontro entre seres”, pois os dois textos
remetem a contextos e a situações em que o abraço é símbolo
ou evidência de união, de aconchego, de afetividade.
Item IV, incorreto. Não há recursos não-verbais no texto II, todo
o texto II é verbal, pois ele não traz imagem.

GABARITO – C
Simétrico Resolve:

A natureza da resenha, enquanto crítica literária, anuncia-se,
sobretudo, na segunda parte: “Adichie é impiedosa na descrição
da Nigéria do presente...”. Enumeram-se os aspectos relativos
à escritura da autora: estilo direto, objetivo, cáustico; assim, com
tais elementos, a autora desenvolve uma prosa de denúncia e
de crítica social, econômica e política, chamando a atenção do
leitor para a distância que separa o povo e o Estado.

Simétrico Pré-Universitário – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 27

O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2018.2
Do mestre. E natural, o efeito agrade
Sem lembrar os andaimes do edifício:
Porque a Beleza, gêmea da Verdade
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força e a graça na simplicidade.
Olavo Bilac

Considerando a poesia, avalie as afirmações a seguir
I. A poesia é um soneto decassílabo com rimas ricas.
II. O texto utiliza a função de linguagem conativa por meio
de verbos no imperativo.
III. O poeta expressa o desgaste para escrever com
perfeição formal.
IV. A última estrofe faz uma crítica ao Modernismo.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I.
(B) II.
(C) I e III.
(D) II e IV.
(E) I e IV.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
I – Correto: o soneto é uma composição poética de 14 versos,
distribuídos, nesse caso, em dois quartetos e dois tercetos, sendo
todos os versos decassilábicos, isto é, com dez sílabas poéticas, com
o acento na 6ª e na 10ª sílabas; quanto às rimas, são
predominantemente ricas – as palavras que rimam pertencem a
classes gramaticais diferentes, no caso da segunda estrofe.
II – Incorreto: a função da linguagem predominante é a função
metalinguística, pois se trata de um poema que discorre sobre a
construção de um texto poético.

GABARITO – C
Simétrico Resolve:
Eufemismo é uma figura de pensamento, cuja função é a de atenuar
ideias chocantes, desagradáveis; nesse caso, acusar alguém de
“fofoqueiro” faz com que este indivíduo seja, socialmente, recriminado;
daí a suavização da ideia: “Eu sou produtora de biografias orais não
autorizadas”, ou seja: alguém que, a rigor, fala mal dos outros, torna
públicos relatos privados.

III – Correto: o poeta considera que a poesia decorre, não da
inspiração, mas do esforço intelectual, mais claramente exposto no
verso: Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua”.
IV – Incorreto: o Modernismo é uma estética posterior ao
Parnasianismo; Bilac, na última estrofe, sintetiza a profissão de fé dos
parnasianos: arte pela arte.

Observe o seguinte texto:
A um poeta
Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua!
Mas que na forma se disfarce o emprego
Do esforço: e trama viva se construa
De tal modo, que a imagem fique nua
Rica mas sóbria, como um templo grego
Não se mostre na fábrica o suplício

Conto de mistério
Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu
abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase
impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver
seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que
tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do
poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em três
baforadas compassadas. Imediatamente um sujeito malencarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a
gravata e cuspiu de banda.
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Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no
café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou:
“Siga-me!” - foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas
um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco
úmido e mal iluminado e ele - a uma distância de uns dez
a doze passos - entrou também.
Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral.
Mas o homem que ia à frente olhou em volta, certificou-se
de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela.
Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se
discretamente.
Entraram os dois e deram numa sala pequena e
enfumaçada onde, no centro, via-se uma mesa cheia de
pequenos pacotes. Por trás dela um sujeito de barba
crescida, roupas humildes e ar de agricultor pareciam ter
medo do que ia fazer. Não hesitou - porém - quando o
homem que entrara na frente apontou para o que entrara
em seguida e disse: “É este”.
O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e
entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro
e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça
foi à resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de
notas e entregou ao parceiro. Depois se virou para sair. O
que entrara com ele disse que ficaria ali.
Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do
beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou
para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa
para determinado endereço. O motorista obedeceu e,
meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher:
- Julieta! Ó Julieta... consegui.
A mulher veio lá de dentro enxugando as mãos em um
avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote
sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e
verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava: um
quilo de feijão.

situação em que uma encomenda “misteriosa”, “suspeita” é
apenas um quilo de feijão, situação que mostra uma possível
dificuldade de se conseguir essa alimentação. O item II atesta o
que se vê claramente a escassez de diálogo, apenas três falas
em todo o texto e todas sem o contraponto da conversação. O
item IV afirma que o texto imita de forma humorística os textos
de mistério, porque a ruptura da expectativa representa
exatamente esse tom de humor.

Stanislaw Ponte Preta. Dois amigos e um chato. São
Paulo: Moderna, 1986, p.65-66.

A narrativa de Stanislaw Ponte Preta, por tratar de um
assunto ligado ao cotidiano, pode ser classificada como
crônica, mas tem em seu título a palavra conto. Desta
forma, analise as afirmativas que podem explicar isso:
I – Há uma crítica social.
II – Observa-se o pouco diálogo.
III – Têm muitas personagens.
IV – Imita de forma humorística os livros de mistério.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) II e III.
(B) III e IV.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.

GABARITO – B
Simétrico Resolve:

O único item que traz inclusive um advérbio é a opção apontada,
opção B. Vejamos: “Atravessou cautelosamente a rua”, note que
cautelosamente se liga ao verbo “atravessou”, sendo, pois,
advérbio de modo. Em A (em três baforadas compassadas), o
termo “compassadas” é adjetivo que se liga ao substantivo
“baforadas”. Em C (num beco úmido) o termo “úmidos” é adjetivo
que se liga ao substantivo “beco”. Em D (não havia ninguém de
tocaia), “de tocaia” é locução adjetiva – equivalente a “tocaiado”,
adjetivo, - que se liga ao pronome indefinido “ninguém”. Em E
(alcançou uma rua mais clara), “clara” é adjetivo que se liga ao
substantivo “rua”.

GABARITO – D
Simétrico Resolve:

O único item errado é o item III, pois o texto traz apenas quatro
personagens, número que destoa do que aponta o item como
“muitos”. Os demais itens estão corretos. O item I afirma que há
uma crítica social, o que é correto, pois o texto retrata uma
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
(A) Item errado
Não se trata necessariamente de se considerar o sentimento
do amor como um estado fácil. O texto, sobretudo, ressalta a
ideia de construção contínua desse sentimento. Desse modo,
assim como os animais racionais, os bichos também podem
senti-lo de maneira plena.
(B) Item errado
Na verdade, o texto alude ao fato de algumas pessoas terem
par, mas andarem avulsas como as solteiras.
(C) Item certo
De acordo com a passagem seguinte, pode-se afirmar que “O
amor constrói. ... Mas amar é um trabalho bom.” Portanto, está
confirmada a declaração da banca.
(D) Item errado
O texto afirma que os pinguins são absurdamente fiéis, todavia
não declara a infidelidade de outros parceiros.
(E) Item errado
O texto faz menção à existência e à formação de casais
homossexuais, mas não se refere à questão de respeito, ou
mesmo desrespeito, a estes pares.

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
I - Item certo
O uso do verbo no indicativo, que pressupõe ideia de certeza,
sugere que o eu lírico seja mesmo essa pessoa decidida. Há um
tom perfeitamente declarativo em cada verso.
II - Item certo
O verso 3 em que se diz que o sapato ordena a interrupção das
ações (até o sapato pedir pra parar) confirma a noção de censura
sofrida pelo eu lírico.
III - Item certo
Diante da suposta censura sofrida, o eu lírico declara
“Aí eu paro
tiro o sapato
e danço o resto da vida.”
Sinais de plena liberdade.
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Dia do professor de anacolutos
Levantei-me, corri a pegar o giz, aqui está professor.
Ele me olhou agradecido, o rosto cansado. Já naquela
época, o rosto cansado. Dava aulas em três escolas
diferentes e ainda levava para casa uma maçaroca de
provas para corrigir.
O aluno preparava-se para sentar, ele, o olhar fino:
- Aproveitando que o moço está de pé, me diga: sabe
o que é anacoluto?
É o que dá a gente querer ser legal. Vai-se apanhar o
giz do chão, e o professor vem e pergunta o que é
anacoluto. Por que não pergunta àquela turma que ficou
rindo do bolso traseiro rasgado das calças dele?
- Anacoluto... Anacoluto é... Anacoluto.
- Pode se sentar. Vou explicar o que é anacoluto. Muito
obrigado por ter apanhado o giz do chão. Estou ficando
enferrujado.
Agora era ele, no bar, tomando café.
Lembra de mim, professor?
Também estou de cabelos brancos. Menos que ele,
claro.
Com o indicador da mão esquerda acerta o gancho
dos óculos no alto do nariz fino e cheio de pintas pretas e
veiazinhas azuladas, me encara, deve estar folheando o
livro de chamada, verificando um a um o rosto da
cambada da segunda fila da classe.
- Fui seu aluno, professor.
DIAFÉRIA, Lourenço. O imitador de gato. 2. ed. São
Paulo: Ática, 2003. Fragmento.

Encontramos um exemplo de anacoluto em:
(A) Aquele vestido que está na moda, você que gosta de
estar na moda deveria comprar um.
(B) Meu tio é médico, meu pai, enfermeiro.
(C) Cursava engenharia meu filho na Unifor.
(D) Gosto de todas as matérias: português, matemática,
ciências, geografia, história.
(E) “É pau, é pedra, é o fim do caminho” (Tom Jobim)
GABARITO – A
Simétrico Resolve:
Antes, lembremos que o Anacoluto se caracteriza por palavra ou
expressão que inicia período que tem como sequência uma oração
em que essa palavra ou expressão não se integram sintaticamente,
embora haja uma ligação de sentido quanto à mensagem como um
todo.
É o caso de “Aquele vestido que está na moda, você que gosta de
estar na moda deveria comprar um.”, note que AQUELE VESTIDO
QUE ESTÁ NA MODA não tem qualquer vínculo com a estrutura
sintática do resto do período.
Em B, temos uma zeugma, omissão de termo já expresso: “Meu tio
é médico, meu pai, (É) enfermeiro.
Em C, temos um hipérbato, inversão forte, brusca dos termos:
“Cursava engenharia meu filho na Unifor”, ordem direta: MEU
FILHO CURSAVA ENGENHARIA NA UNIFOR.
Em D, não vemos registro de figura de linguagem.
Em E, temos a anáfora, repetição de palavra ou expressão no início
de versos ou orações: “É pau, é pedra, é o fim do caminho”.

As Caravanas
É um dia de real grandeza, tudo azul
Um mar turquesa à la Istambul
enchendo os olhos
E um sol de torrar os miolos
Quando pinta em Copacabana
A caravana do Arará - do Caxangá,
da Chatuba
A caravana do Irajá,
o comboio da Penha
Não há barreira que retenha
esses estranhos
Suburbanos tipo muçulmanos
do Jacarezinho
A caminho do Jardim de Alá É o bicho, é o buchicho, é a charanga
Diz que malocam seus facões
e adagas
Em sungas estufadas e calções
disformes
Diz que eles têm picas enormes
E seus sacos são granadas
Lá das quebradas da Maré
Com negros torsos nus
deixam em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné
Sol, a culpa deve ser do sol
Que bate na moleira, o sol
Que estoura as veias, o suor
Que embaça os olhos e a razão
E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar
Tem que bater, tem que matar,
engrossa a gritaria
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia
Ou doido sou eu que escuto vozes
Não há gente tão insana
Nem caravana do Arará
BUARQUE, Chico. As Caravanas. Rio de Janeiro:
Biscoito Fino, 2017. 1CD

Sobre o texto acima, letra da canção As Caravanas, do
álbum homônimo de Chico Buarque, é INCORRETO
apenas o que se afirma na opção:
(A) O texto tematiza, por meio de um olhar acurado de
cronista, as belezas do Rio de Janeiro, com ênfase
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(B)
(C)

(D)

(E)

na Praia de Copacabana, com seu mar turquesa de
encher os olhos.
O texto narra a tensão social entre dois universos
cariocas, tendo como palco a Praia de Copacabana.
O texto retrata uma parcela da sociedade nos dias de
hoje, segregante, preconceituosa e adepta da
intervenção policial como solução para os problemas
sociais.
O texto permite várias associações, uma delas se
encontra nos versos “E essa zoeira dentro da prisão
/ Criolos empilhados no porão/De caravelas no alto
mar”, que remetem ao tempo da escravidão no Brasil.
O texto possibilita extrair um olhar irônico do narrador
em alguns momentos, entre eles, a culpa pelo conflito
social ser atribuída ao sol.

GABARITO – A
Simétrico Resolve:

(A) item INCORRETO
Na verdade, o poema não apresenta destaque, ou seja, não
ocorre esse olhar atencioso(acurado) para as belezas de
Copacabana, universo que se vê invadido pelos estranhos
suburbanos.
(B) item CORRETO
Os dois universos cariocas que estabelecem esse aparente
conflito são a Praia de Copacabana, ambiência turística do
Rio de Janeiro, e os subúrbios desta cidade, de onde parte
o “populacho da favela”
(C) item CORRETO
Assertiva correta, bem representada pelos seguintes
versos:
Com negros torsos nus
deixam em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné
(D) item CORRETO
Com certeza, faz-se uma retomada do tempo em que se
realizava o tráfico negreiro com a descrição dos requintes
de crueldade que se praticavam naquela época, sobretudo
por sabermos que os negros eram considerados escravos.

Sobre este cartum de Laerte, é CORRETO afirmar que o
efeito humorístico:
(A) está no fato de a imagem desnudar algo que os
telespectadores não veem: a desordem que é a mesa
dos jornalistas.
(B) está no fato de a imagem mostrar uma espécie de
“falha nossa”, pois houve uma pane nos
equipamentos de leitura dos jornalistas e eles ficaram
sem saber o que dizer diante das câmeras: um
momento de constrangimento.
(C) advém do modo como os jornalistas foram retratados
em suas posturas, como se fossem dois robozinhos.
(D) é obtido pelo recurso da contradição entre o que os
jornalistas dizem e o que fazem. Imagens e palavras
se contradizem.
(E) está na representação estereotipada dos
apresentadores, feita sempre por um homem e uma
mulher.
GABARITO – D
Simétrico Resolve:

Tanto no gênero charge quanto no cartum, o efeito humorístico
decorre de uma situação inesperada; nesse cartum do Laerte,
os apresentadores de TV informam aos telespectadores que
seguiram os acontecimentos de forma objetiva e imparcial;
entanto, há um contraste entre o que dizem e o que as imagens
mostram: o mais importante é observar que os monitores de
leitura se encontram longe do campo visual dos apresentadores,
isto é, o que afirmam é algo decorado, sem convicção, distante
dos verdadeiros fatos.

(E) item CORRETO
O poeta, de uma forma aparentemente zombeteira, parece
isentar os humanos da culpa de preconceito e transferir
para o Sol todo a ação segregante que está narrada.
Sol, a culpa deve ser do sol
Que bate na moleira, o sol
Que estoura as veias, o suor
Que embaça os olhos e a razão
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GABARITO – A
Simétrico Resolve:
As afirmações III e V estão corretas de acordo com o texto. O paciente não recebeu a medicação correta (parágrafo
2) e o mesmo morreu em decorrência de uma lesão cerebral (parágrafo 1).
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A tirinha apresenta um alerta sobre a necessidade de investimentos na educação pública quando diz “public education:
pay now . . .” e também uma crítica à falta de investimentos na educação pública e suas consequências quando mostra
as palavras “crime, ignorance, poverty” como sendo as consequências do não- investimento.
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
As opções 1 e 4 estão relacionadas a promessas.
1: You won’t ever be alone.
4: I swear it will get easier.
E as opções 2 e 3 estão relacionadas a possibilidades.
2: Loving can heal.
3: Loving can mend your soul.
Trata‐se de uma questão sobre verbos modais. O “will” pode
expressar promessas e “can “pode expressar possibilidades.

GABARITO – A
Simétrico Resolve:
Trata‐se de uma questão de vocabulário onde é pedido o
significado da linguagem verbal da tirinha.
“Good News. Your cholesterol has stayed the same, but the
research findings have changed” (Boas notícias. Seu
colesterol permanece o mesmo, mas os resultados das
pesquisas mudaram.)
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A questão quer que o candidato saiba os usos dos tempos verbais da língua inglesa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

“has been made” (passive voice)
“can be transmitted (passive voice)
“had” (simple past)
“should use” (modal verb)
“lives” (simple present)
“risking” (gerund)
“to slow down”(infinitive)
“detecting”(gerund)
“preventing” (gerund)
“show” (simple present)

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
A questão é meramente de tradução de grupos nominais. São eles no texto:
“public health experts” (especialistas em saúde pública)
“bodily fluids’ (fluidos corporais)
“female partners” (parceiras)
“barrier methods” (métodos de bloqueio)
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:
A frase de José Martín diz que: Ao poder sobe quase sempre de joelhos, aos que sobem a pé são os tem direito a ele,
portanto muitas pessoas que conseguem chegar ao poder, não chegam com seus méritos, são poucos os que
conseguem.
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GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Para ter uma sequência lógica de ideias temos que começar pela frase I, já que questiona o porquê tem que fazer,
como sequência o item V, que começa com uma resposta e finaliza com o I, dando continuidade a ideias de títulos, já
que a mãe teve o título de mãe no momento que Mafalda se tornou filha.
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:
A única opção correta é a II, já que a dança são quatro dançarinos, um com a máscara de criança ou jovem indicando
a estação que surge, e os outros três com máscaras de velhos, que corresponde, as estações passadas.
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:
Segundo as informações lidas no texto nas linhas a 2 a 4 e nas linhas 14 a 16, deixa claro que as alianças dos países
Irã, Síria e Rússia estão contra as grandes potências ocidentais.
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GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Para uma sequência lógica da entrevista, já que fala da influência da internet no meio de intelectuais, filósofos e
pensadores. O item correto é a letra D, devido ao grande número de pessoas que tem acesso a esse novo meio de
comunicação.

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
Algumas frases deixam bem claros as seguintes sequências: O item a fala de uma mulher sozinha levanta suspeita,
portanto corresponde ao item IV. O item b trata da perspectiva de uma mulher branca e privilegiada confundindo
prioridades referência ao VI. E o item c afirma que o racismo conduz a violência, correspondendo ao III. Obedecendo
a sequência item E.
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