O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2019.2

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Observe o diagrama a seguir:

Homens

35

20

Mulheres

35

30

= 70

= 50

= 55

= 120

Universo: Escolher um aluno do curso B
50 p/1  50

GABARITO – A
Simétrico Resolve:

Evento: Ser mulher do curso B
30 p/1  30

30
 0,6
50
P  60%

P

Montando o sistema, temos:

 A  B  1400

B  C  1000 
 A  C  800

2A  2B  2C  3200( 2)
A  B  C  1600
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I) Calculando o coeficiente angular de ⃖𝐴𝐵⃗:
𝑚⃖

⃗

𝑦
𝑥

𝑦
⇒ 𝑚⃖
𝑥

2
⃗

0
⇒ 𝑚⃖
1

2

⃗

2
3

II) Observe no gráfico os pontos E e D:

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
VInicial  4  3  1,5

VFinal  18  6

⃖ ⃗ a partir deles,
Podemos calcular o coeficiente angular de 𝐶𝐷
pois estão na mesma reta. Assim:
𝑦
𝑓 7
𝑓 4,5
𝑓 7
𝑓 4,5
𝑦
⇒ 𝑚⃖ ⃗
⇒ 𝑚⃖ ⃗
𝑚⃖ ⃗
𝑥
𝑥
7 4,5
2,5

VFinal  12m3

III) Como são iguais:

VInicial  18m3
VConsumido  6m3

4  3  h  12
h  1m

𝑚⃖ ⃗ 𝑚⃖
𝑓 7
𝑓 4,5
2,5
𝑓 7

𝑓 4,5

⃗

2
3
5
3

Observando as figuras abaixo, qual (is) dela(s) está(ão)
com medidas erradas?
(A) Figura 1.
(B) Figura 2.
(C) Figura 3.
(D) Todas as figuras.
(E) Nenhuma das figuras.
GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Figura 1

Figura 2
182  122 + 152
324  144 + 225
324  369

GABARITO – C
Simétrico Resolve:
⃖ ⃗ e 𝐶𝐷
⃖ ⃗ são paralelas, portanto possuem o mesmo
As retas 𝐴𝐵
coeficiente angular.

S = 74º + 42º + 42º
Si = 158º
Medidas erradas:
A soma dos ângulos internos de
qualquer triângulo é igual a 180º

Medidas erradas:
O triângulo é retângulo
e não admite o teorema
de Pitágoras. O que
configura um absurdo.
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:

Figura 3
15 > 8 + 6
Medidas erradas:
Em qualquer triângulo a medida de qualquer um dos lados
menor que a soma das medidas dos outros dois.

A quantidade de alunos da disciplina de Cálculo I que
estão presentes no dia x do mês de abril é igual ao valor
da função f (x) = - x² + 14x - 24. Os dias x em que as
frequências dos alunos foram anotadas são aquelas em
que f (x) ≥ 0. Se a quantidade de alunos que compareceu
no dia de maior frequência corresponde a 50% do total de
alunos da disciplina, então o número de alunos que a
disciplina possui é
(A) 30.
(B) 35.
(C) 40.
(D) 45.
(E) 50.

Supondo o preço inicial do quilo de feijão como R$ 4,80. Temos:
Uma redução de 5% pode ser entendida como uma
multiplicação por 0,95. Dessa forma, em

1 ano: x = 4,8(0,95)

2 anos: x = 4,8(0,95)²

3 anos: x = 4,8(0,95)³
⋮

n anos: x = 4,8(0,95)n
Observação: Nada no enunciado permite concluir que o preço
inicial do quilo do feijão é R$4,80. Na visão do Curso Simétrico,
a questão deveria ter sido anulada, mas a banca da Unifor
preferiu manter o gabarito como alternativa C.

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
𝑓 𝑥

𝑥

14𝑥

24

A quantidade de alunos que compareceu no dia de maior
frequência é dado pela ordenada do vértice da função do
segundo grau. Assim:
4𝑎𝑐
4. 1 . 24
Δ
𝑏
14
⇒𝑦
⇒𝑦
𝑦
4𝑎
4𝑎
4 1
196 96
⇒𝑦
⇒
4
100
⇒𝑦
25
⇒𝑦
4
Como a quantidade calculada, representa 50% do total de
alunos e, sendo esse total representado por 𝑇, temos:
𝑇
25 ⇒ 𝑇 50
2

GABARITO – C
Simétrico Resolve:
297,24 hm3 _______ 4,44%
CMáx hm3 _______ 100%

297,24 4,44

CMáx
100
CMáx = 6694,5 hm3
CMáx  6700 hm3
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
xy
2
(x  5)(y  4)
A Los. Menor 
2
xy (x  5)(y  4)
A Los. Maior  A Los. Menor  
2
2
xy  xy  4x  5y  20
A Los. Maior  A Los. Menor 
2
4x  5y 20

A Los. Maior  A Los. Menor 
2
2
4x  5y
 10
A Los. Maior  A Los. Menor 
2

A Los. Maior 

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Pelos dados da questão, temos que 32% dos alunos assistem a
pelo menos um dos filmes, com margem de erro de 6%.
Logo, podemos ter:

26%  32%
38%

6%

6%

Neste caso, a opção que aborda corretamente as conclusões
anteriores é a opção D.
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GABARITO – A
Simétrico Resolve:
A Íntima  π  (0,4)2  área do cilindro
A Íntima  π  0,16m2
2
2
A Pessoal  π  1,3    0,4    área da coroa circular


A Pessoal  π  1,69  0,16

A Pessoal  π  1,53m2
A Pessoal π  1,53

A Íntima
π  0,16
A Pessoal  9,56 A Íntima
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Paulo comprou um terreno de forma retangular ABCD e
pretende construir nele uma casa cuja área da base é um
trapézio como mostra a figura abaixo. A casa de Paulo
deve ocupar uma área de, no mínimo, 40% e, no máximo,
75% da área total do terreno.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
Resolução 1:
Faixa 1: 700 MHz = 700 x 106 Hz
Faixa 2: 2,3 GHz = 2,3 x 108 Hz
Faixa 3: 3,5 GHz = 3,5 x 109 Hz
Faixa 4: 26 GHz
V  λ f
V
λ 
f

Aumento de
frequência

= 26 x 109 Hz
Se BC = 20 m, CF = 16 m, FD = 24 m e x representa a
medida, em metros, do segmento AE, então, todos os
possíveis valores para x satisfazem a condição

A velocidade
é a mesma

Faixa 4: maior frequência menor comprimento de onda

(A) 5  x 15
(B) 5  x 30
(C) 8  x  25
(D) 8  x  36
(E) 10  x  36
GABARITO – D
Simétrico Resolve:

Resolução 2:
𝑣 𝜆𝑓 com velocidade constante nos mostra que as grandezas
𝜆 e 𝑓 são inversamente proporcionais, pois o produto das duas
é constante. Dessa forma, quando maior for a frequência 𝑓
menor será, proporcionalmente, o comprimento de onda 𝜆.
Analisando as alternativas:

A

𝑓 ⇒𝜆

B

20

a) Falsa. A frequência na faixa 1 é menor do que a frequência
na faixa 2, como as grandezas são inversamente proporcionais,
o comprimento de onda na faixa 1 será maior que o comprimento
de onda na faixa 2.
𝑓

E

x

20

D

24

40

F

16

C

𝜆

b) Falsa. As frequências são diferentes, então os comprimentos
de onda serão diferentes.
c) Verdadeira. Como a faixa 4 possui a maior frequência, deve
ter o menor comprimento de onda, já que as grandezas são
inversamente proporcionais.
d) Falsa. Conforme alternativa anterior, o comprimento de onda
na faixa 4 é o menor de todos.
e) Falsa. O comprimento de onda diminui conforme aumenta a
frequência, pois são grandezas inversamente proporcionais.

A Terreno  40  20
A Terreno  800m2
40
 800  320m2
100
75
A Máx (casa) 
 800  600m2
100
320  A Trapézio  600
A Mín(casa) 

10

(24  x)  20
 600
2
320  240  10x  600
80  10x  360
8  x  36
320 
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Dados do anuário estatístico do Ceará de 2017 mostram
que, em 2015, o estado possuía 819.429 pessoas com
idade de 15 a 19 anos de idade. Desse total 575.949
moravam em zonas urbanas e 243.480 em zonas rurais.
423.485 eram homens e 395.944 eram mulheres.
Daquele total, 810.379 eram alfabetizadas, sendo
419.542 homens e 390.837 mulheres.
Disponível em: https://www.ipece.ce.gov.br/ Acesso em 21 mar. 2019

Com base nesses dados, analise as afirmações.
I.

Do total de pessoas com idade entre 15 e 19 anos no
Ceará, em 2015, 98,9% delas eram alfabetizadas,
sendo 48,2% das pessoas alfabetizadas mulheres.
II. Do total de pessoas naquela faixa etária, 70%
moravam em zonas urbanas e 42% eram mulheres.
III. 90% dos homens naquela faixa etária eram
alfabetizadas.
É correto apenas o que se afirmar que
(A) I
(B) III
(C) I e II
(D) I e III
(E) II e III

GABARITO – A
Simétrico Resolve:

GABARITO – A
Simétrico Resolve:

Família inicial de 300 elementos:

I. Verdadeira.
O estado possuía 819.429 pessoas, das quais 810.379 eram
.
alfabetizadas, o que corresponde a um percentual de
.
0,989

f(0) = 300 ⇒ a.0² + b = 300 ⇒ b = 300
f(t) = at² + 300

98,9%.

Das 810.379 alfabetizadas, 390.837 são mulheres, o que
.
0,482 48,2%.
corresponde a um percentual de
.

A família morreu quando t = 10 dias:

II. Falsa.

f(t) = -3t² + 300

O estado possuía 819.429 pessoas, das quais 575.949
moravam em zonas urbanas, o que corresponde a um
.
0,70 70%.
percentual de
.

f(10) = 0 ⇒ a.10² + 300 = 0 ⇒ 100a = -300 ⇒ a = –3

f(8) = -3.8² + 300 ⇒ f(8) = -3.64 + 300 ⇒ f(8) = -192 + 300 ⇒
⇒ f(8) = 108.

O estado possuía 819.429 pessoas, das quais 395.944 eram
.
mulheres, o que corresponde a um percentual de
.

0,48

48%. O que torna a afirmação falsa.

III. Falsa.
O estado possuía 423.485 homens, dos quais 419.542 eram
.
alfabetizados, o que corresponde a um percentual de
.
0,99

99%.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS

O sistema de freios ABS (Antilock Braking System, ou
sistema de freio antibloqueio) é um mecanismo essencial
para evitar acidentes de trânsito. Em janeiro de 2014,
passou a valer uma nova determinação do Conselho
Nacional de Trânsito, que obriga os veículos a saírem de
fábrica no Brasil com esse tipo de sistema. O sistema de
freios do tipo ABS é mais eficiente que os freios
convencionais, a tambor ou a disco, pois não travam as
rodas, reduzindo assim o espaço de frenagem, que é a
distância necessária para que, após acionados os freios,
um veículo consiga parar. Essa redução ocorre porque o
ABS proporciona a prevalência do atrito estático entre o
pneu e o solo, reduzindo a distância de parada e
proporcionando maior segurança aos passageiros dos
veículos. Qual a diferença entre os espaços de frenagens
de um carro equipado com um sistema de freio
convencional e outro equipado com ABS, ambos
trafegando em asfalto seco a 108 km/h?
Dados: coeficiente de atrito estático entre os pneus e o
asfalto seco: μe = 0,9
Coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto
seco: μc = 0,9
Gravidade: g = 10m/s²
(A) 15 m
(B) 20 m
(C) 25 m
(D) 40 m
(E) 50 m
GABARITO – NULA
Simétrico Resolve:
Corrigirmos o valor do coeficiente de atrito cinético de 0,9
para 0,6 pois, dessa forma, a questão não teria sido anulada.
Quando o carro está freando, a força resultante responsável pela
desaceleração dele é a própria força de atrito. Assim, pela
Segunda Lei de Newton, podemos escrever:

Antes da frenagem, o carro se movia com velocidade Vo = 108
km/h, o que corresponde a uma velocidade 108/(3,6) = 30 m/s
Durante uma frenagem violenta, o que muda se o carro faz ou
não faz uso do sistema ABS ?
Se ele usa o sistema ABS, o carro vai frear fazendo uso do Fat
máximo, proporcionando uma frenagem mais eficiente. Nesse,
o coeficiente de atrito usando será o estático   E e a distância
percorrida pelo carro até parar é dada por:

DE 

Vo2
302
900


 50m
2 E  g 2  0,9  10 18

Se esse carro não dispõe do sistema ABS numa frenagem
violenta, as rodas vão travar e o carro sairá deslizando pela
pista, fazendo uso do Fat cinético (que é menor do que o Fat
máximo), proporcionando uma frenagem menos eficiente.
Nesse, o coeficiente de atrito usando será o cinético   C e a
distância percorrida pelo carro até parar é dada por:

DC 

Vo2
302
900


 75m
2 C  g 2  0,6  10 12

Assim, a diferença entre os espaços de frenagens de um carro
equipado com um sistema de freio convencional e outro
equipado com ABS, vale 75m  50m  25m.

Resposta correta – ITEM C

O rompimento da barragem de Brumadinho, em 25 de
janeiro de 2019, foi um dos maiores desastres com
rejeitos de mineração no Brasil. Esse caso aconteceu três
anos e dois meses após o rompimento da barragem de
Mariana, ambas localizadas no estado de Minas Gerais.
O rompimento resultou em um desastre de grandes
proporções, fato que levou o governo federal a
recomendar aos órgãos reguladores a fiscalização
imediata de todas as barragens, com ênfase naquelas
que apresentam risco à vida humana. Considere um tipo
de barragem de armazenamento de água, com largura W
= 300 m, como representada pela figura abaixo. A água
atinge uma altura H = 80 m e a força exercida pela água
em um ponto da barragem de altura h = 10 cm pode ser
considerada constante.

FR  m  a

Fat  m  a
  N  m  a, com N = m.g
 m g  ma
a  g
A distância D que o carro percorre até parar, durante esse MUV,
pode ser determinada pela relação de Torricelli:

V 2  Vo2  2  a  D, com V  0 e a    g
02  Vo2  2  (  g)  D
Vo2  2  (  g)  D
D

Vo2
2   g
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Qual a força que deve ser suportada por esse ponto da
barragem?
Dados: Densidade da água: ρ = 1g/cm³
Gravidade: g = 10 m/s²
(A) 2,4 . 107 N
(B) 2,4 . 108 N
(C) 2,7 . 107 N
(D) 9,0 . 105 N
(E) 8,0 . 105 N

Qual o valor de iA e iB, respectivamente?
(A) 2,0 A e 3,0 A.
(B) 3,0 A e 2,0 A.
(C) 3,0 A e 3,0 A.
(D) 6,0 A e 4,0 A.
(E) 4,0 A e 6,0 A.

GABARITO – A
Simétrico Resolve:

Primeiramente enfatizamos que essa questão foi anulada pela
comissão executiva do vestibular.
O motivo foi apenas a unidade da resistência, mas com o intuito
de aproveitar a questão, vamos considerar o valor da resistência
de 1 para encontrarmos a solução da questão.
Ao observamos a figura seguir, vemos que apenas uma
resistência não funciona.
Com isso devemos encontrar a resistência equivalente do
circuito.

A pressão exercida pela coluna de água de altura H = 80 m é
dada por:

kg   N 

Pcol  dágua  g  H   103
 10
 80m  8  105 N/m2
3   kg 
m  


Essa é a pressão que a água exerce nos pontos dessa
barragem a 80 m de profundidade.
A questão pede (de forma meio confusa), que você determine
quanto vale a força de pressão que atua numa faixa da parede,
de largura W  300 m e altura h = 10 cm, localizada a 80 m de
profundidade. Essa força será dada pelo produto:



GABARITO – NULA
Simétrico Resolve:

i2





1
i2



i1

F  pressão  área  8  105 N / m2  300m  0,1 m  



1

B

1

1
iT

 8  105 N / m2  30m2  2,4  107 N
iT
6V

A tela sensível ao toque, conhecida como touch screen, é
uma tecnologia surpreendente que se encontra presente
hoje na grande maioria dos eletrônicos, principalmente
em smartphones e tablets. Um tipo especial dessa tela é
a de natureza resistiva, formada por três camadas finas,
sendo uma resistiva e a outra de vidro normal recoberto
por uma camada de metal condutor. A camada resistiva é
separada da camada condutora por espaçadores, e uma
corrente elétrica de baixa intensidade passa entre essas
duas camadas. Quando a tela é tocada, a resistência do
circuito é modificada no ponto de toque e um comando é
percebido na tela. Um circuito simplificado de uma tela
touch screen resistiva está representado na figura abaixo.
A bateria fornece uma diferença de potencial de 6 V ao
circuito, e todos os resistores possuem resistência iguais
a 1kΩ. Um contato elétrico é inicialmente estabelecido na
posição representada pela chave A, e uma corrente iA é
fornecida ao circuito pela bateria. Um outro contato é
agora estabelecido na posição B, e uma corrente iB é
verificada.

Então como três resistências estão em funcionamento, duas em
paralelo e o resultado delas em série com a outra.

REquivalente  R / /R  R
RxR
R
R R
R
REquivalente   R 
2
3R 3  1
REquivalente 

 1,5Ω
2
2
UT  R T  iA
REquivalente 

6  1,5  iA
iA  4A
Agora fechado a chave B, teremos todas as resistências em
funcionamento.

1

1

1

1

6V
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Agora temos duas resistências em série em cima, em paralelo
com as duas abaixo:

REquivalente  (R  R) / /(R  R)
REquivalente  2R / /2R
REquivalente 

2R  2R 4R 2

 R  1Ω
2R  2R 4R

UT  R T  iB
6  1 iB

GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Para respondermos essa questão, precisaremos considerar os
seguintes dados:
A corrente elétrica é 8 vezes maior que a de um raio comum
(i = 30.000 x 8 = 240.000 A)
U = 100.000.000 V
t = 0,03 s
Utilizando a equação da energia teremos.

iB  6A

E Pt
E  iU t

E  240.000  100  106  0,03

O mês de fevereiro foi o mais chuvoso nos últimos 15
anos em São Paulo. Foram tantas tempestades que um
grupo de pesquisadores conseguiu registrar um
fenômeno raro: um super-raio. O super-raio foi registrado
por câmeras instaladas no alto de um prédio da Zona
Oeste da capital paulista. A intensidade de um raio
comum é de 30 mil amperes. Na primeira vez que o superraio tocou o solo, em Cotia, na Grande São Paulo, a
descarga elétrica foi de 109 mil amperes. Depois, o superraio percorreu 22 quilômetros em 0,03 segundo, tocando
o solo pela segunda vez, no bairro da Vila Romana, como
mostrado na figura abaixo. Dessa vez, a descarga foi oito
vezes mais intensa do que a de um raio comum, e a
diferença de potencial elétrico foi de 100 milhões de volts.
Considerando que o consumo diário de energia elétrica
de uma cidade com 50 mil habitantes seja 20000 kWh, por
quantos dias essa cidade poderia ser abastecida se toda
a energia gerada pelo super-raio, ao tocar o solo pela
segunda vez, pudesse ser armazenada?
Disponível em:
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/03/03/fenomeno-raroe-registrado-no-ceu-de-sao-paulo-um-super-raio.ghtml (Adaptado)
Acesso em 14 mai 2019.

E  72  1010 Joules
 3.600.000
E = 200.000 Kwh  essa é a energia do raio.
Como a energia utilizada em um dia na cidade é de
210.000 Kwh, podemos concluir que a energia dará para
abastecer a cidade por 10 dias.

A ideia de viver para sempre parece permear a
imaginação de todas as pessoas. Ainda que nem todos a
desejem para si, é muito difícil encontrar alguém que
nunca fantasiou uma vida na qual você poderia presenciar
todo tipo de acontecimento em um futuro distante. A força
dessa ideia foi o que motivou um grande número de
cientistas e pensadores, ao longo dos séculos 20 e 21, a
desenvolver a teoria criônica, que acredita que a
sobrevivência humana pode ser alcançada através do
congelamento. Após sua morte clínica, seu coração para
de bater, uma equipe em prontidão vai estabilizar o seu
corpo e fornecer oxigênio o suficiente para o seu cérebro
e o seu sangue para que você permaneça apresentando
algumas funções vitais. Durante o transporte até a
instituição, seu corpo será colocado no gelo e receberá
um anticoagulante potente para que não seque ou
enrijeça mostrado pela figura abaixo.
Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/futuro/59679criogenia-tecnologia-fazer-voce-acordar-futuro.htm. Acesso em
16 Mai 2019.

(A) 3
(B) 5
(C) 8
(D) 10
(E) 15

Câmaras de congelamento
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Uma vez no laboratório de criogenia, o congelamento real
começa e assim que atinge a temperatura de –321º, o
corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde
fica de cabeça para baixo.
Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada.
Considerando que o valor indicado de –321º esteja
correto e que pertença a uma das escalas (Kelvin, Celsius
ou Fahrenheit), pode-se concluir que foi usada a escala:
(A) Kelvin, pois se trata de um trabalho científico e esta é
a unidade adotada pelo Sistema Internacional.
(B) Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto
e, portanto, só poder ser medido nessa escala.
(C) Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não
admitem esse valor numérico de temperatura.
(D) Celsius, pois só ela tem valores numéricos negativos
para a indicação de temperaturas.
(E) Celsius, por se tratar de uma matéria publicada em
língua portuguesa e essa ser a unidade adotada
oficialmente no Brasil.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
– 321 (?)
Menor temperatura possível: OK
(2)

TC TF  32 TK  273


5
9
5
(1)

1)

2)
TC 0  273

5
5
TC  273ºC

menor temperatura
expressa em ºC

TF  32 0  273

9
5
TF  32 273

9
5
TF  459,4 ºF
menor temperatura
expressa em ºF

GABARITO – B
Simétrico Resolve:
De acordo com o texto/enunciado, para a redução necessária na
concentração do íon Cromo Hexavalente (Cr 6  ) , há dois
estágios em série. No primeiro, são removidos 50% do Cr6+. No
segundo, remove-se 50% do Cr6+ que não foi removido no
primeiro. Portanto, partindo da concentração inicial (1mg/L),
temos:
I) 1 mg/L

1º estágio

0,5 mg/L de Cr6+

remoção de 50%
I) 0,5 mg/L

2º estágio

0,25 mg/L de Cr6+

remoção de 50%
Logo, o sistema não é suficiente, pois 0,25 mg/L (concentração
final obtida) é maior que 0,1 mg/L (para atender à legislação tem
de ser menor que 0,1 mg/L).
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GABARITO – A
Simétrico Resolve:
No estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos, temos
uma regra geral que padroniza o nome de tais compostos. Tal
regra é dada por:
Nome das ramificações (em ordem alfabética):
NOME DAS RAMIFICAÇÕES + PREFIXO + INFIXO + SUFIXO
(EM ORDE M ALFABÉ TICA)

Indica o nº
de carbonos da
cadeia principal

Indica o tipo de
ligação entre os
carbonos da
cadeia principal

Indica a
função
orgânica

Seguindo tal padrão, podemos elaborar a estrutura do composto
a partir da interpretação de seu nome. Veja:
Nome = Trinitrotolueno ou 1-metil-2,4,6-trinitrobenzeno
Sua estrutura, então é:
CH3
O2N

NO2

H

Logo, sua fórmula molecular é
C7H5N3O6.

H
NO2
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:
Analisando as alternativas, temos:
I) Verdadeira. A catálise heterogênea se faz quando o
catalisando e o reagente estão em diferentes estados de
agregação. Assim, há uma superfície de contato entre eles
que permite a atuação do catalisador. Tal fato ocorre, por
exemplo, na hidrogenação catalítica de alcenos. O reagente
(H2(g)) é um gás e o catalisador (Ni(s), Pd(s), Pt(s)) é um metal
sólido.
II) Falso. O catalisador promove um mecanismo alternativo
para o processo reacional. Tal mecanismo apresenta uma
energia de ativação menor que a do mecanismo “padrão”
(sem catalisador) e, por tal motivo, tem-se uma maior
velocidade reacional. No entanto, com a presença do
catalisador, a reação tem pelo menos uma etapa reacional a
mais e, caso essa etapa seja a mais lenta do processo, ela
será determinante da velocidade e, consequentemente, o
catalisador exercerá influência na lei de ordem da
velocidade. Assim, devemos saber que há casos em que a
ordem de reação da concentração do catalisador não será
zero.
III) Falso. A participação do catalisador resulta em um aumento
da velocidade reacional. Entretanto, ele não altera fatores
estequiométricos da reação (quantidade de reagente
consumido, de produto formado etc). Assim, a condição de
equilíbrio de uma reação catalisada não difere de tal
condição quando em uma reação não catalisada. Com o
catalisador, temos, apenas, um equilíbrio alcançado em um
menor intervalo de tempo.
IV) Falso. Como dito na justificativa do item (II), se a etapa
determinante da velocidade (etapa mais lenta) envolver o
catalisador, este participará da lei de velocidade, o que,
obviamente, não ocorre na lei de velocidade da reação não
catalisada.
V) Verdadeira. Tal fato ocorre em reações
denominadas reações de auto catálise.
Ex.: reação entre o cobre e o ácido nítrico.

que

são

3 Cu(s) + 8 NHO3(aq)  3 Cu(NO3)2(aq) + 2 NO(g) + 4 H2O(l)
Tal reação tem o óxido nítrico (NO) como catalisador.

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
Sabendo que pH = – log [H3O+], temos que [H3O+] = 10–pH. Logo,
para as quatro soluções dadas, temos:
I) pH = 2,5  [H3O+] = 10–2,5 mol/L
II) pH = 7,0  [H3O+] = 10–7 mol/L
III) pH = 8,5  [H3O+] = 10–8,5 mol/L
IV) pH = 9,3  [H3O+] = 10–9,3 mol/L
Para a temperatura de 25ºC, KW = 1 . 10–14, portanto,
pH + pOH = 14. Assim, por um raciocínio análogo para o cálculo
da [OH–] a partir do pOH, temos:
I) pH = 2,5  pOH = 11,5  [OH–] = 10–11,5 mol/L
II) pH = 7,0  pOH = 7,0  [OH–] = 10–7 mol/L
III) pH = 8,5  pOH = 5,5  [OH–] = 10–5,5 mol/L
IV) pH = 9,3  pOH = 4,7  [OH–] = 10–4,7 mol/L
Analisando, então, as afirmativas, temos:
a) Falso

H3 O    102,5 mol / L 

Ι


 H3 O  Ι  H3 O  ΙΙΙ

8,5
H3 O   10 mol / L 
ΙΙΙ

b) Falso

H3 O    107 mol / L 

ΙΙ


 H3 O  ΙΙ  H3 O  Ι

2,5
H3 O   10 mol / L 
Ι
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c) Falso

mol / L 


 OH  ΙΙΙ  OH  ΙΙ

7
OH   10 mol / L 
ΙΙ

OH   10
ΙΙΙ


5,5

d) Falso

OH   104,7 mol / L 

ΙV


 OH  ΙV  OH  ΙΙ

11,5
OH   10 mol / L 
Ι

e) Verdadeiro

OH   104,7 mol / L 

ΙV


 OH  ΙV  OH  ΙΙΙ

5,5
OH   10 mol / L 
ΙΙΙ


GABARITO – NULA
Simétrico Resolve:
A questão trata de um mecanismo reacional para a
“decomposição do ozônio”. No entanto, as equações dadas para
a resolução da questão têm, na II, um erro que impossibilita o
balanceamento desejado. A resolução a seguir será feita com a
correção do erro.
I)

UV
CFC 3 
 CFC 2  C

ESTE DEVERIA SER
O RADICAL DADO
NA QUESTÃO.

II) O 3  C 
 O 2  C O 

 O 2  C
III) CO   O 3 
Resolução:
A etapa III requer um prévio balanceamento antes de
“somarmos” as equações para obter a equação global. Veja:
III) C  O 3 
 2 O 2  C
Tendo, então, as três etapas sucessivas, podemos obter a
equação global.
UV
I) CFC 3 
 CFC 2  C

II) O3  C 
 O 2  C O 
III) CO   O3 
 2O2  C
Re ação
Global

CFC 3  2O3 
 CFC 2  3O2  C

Logo, o somatório dos coeficientes para a equação da reação
global é:
1+2+1+3+1=8
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
Nas angiospermas, as flores completas são formadas por
pedúnculo ou pedicelo, que suporta a flor, e um receptáculo,
base da flor, onde se inserem os verticilos florais. Estes são:
- cálice: formado pelo conjunto de sépalas, geralmente verdes,
para proteção.
- corola: formada pelo conjunto de pétalas, que podem
apresentar várias cores, para atração de agentes polinizantes.
O conjunto formado por cálice e corola é chamado perianto.
Quando pétalas e sépalas são idênticas (ambas verdes ou
ambas coloridas), são chamadas de tépalas, e seu conjunto é
chamado de perigônio.
- androceu: formado pelos estames, que constituem o sistema
reprodutor masculino, sendo os produtores de grãos de pólen;
cada estame é constituído de filete (“cabo”), conectivo (“porção
conectora”) e antera (formada por sacos polínicos produtores de
grãos de pólen.
- gineceu: formado pelos pistilos ou carpelos, e constituem o
sistema reprodutor feminino; cada pistilo é constituído de
estigma (“abertura”), estilete (“canal interno”), ovário
(futuramente formador do fruto) e um ou mais óvulos
(futuramente formador de sementes).

Assim, analisando cada item:
Item A: falso. O pedúnculo ou pedicelo é o responsável pela
sustentação das sépalas, que são verdes e com papel de
proteção, e das pétalas, que são normalmente coloridas e com
papel de atração de agentes polinizadores.
Item B: falso. Os estames contêm o pólen e correspondem à
parte masculina da flor, e não à feminina, que corresponde ao
gineceu formado por um ou mais pistilos ou carpelos com ovário
e óvulos.
Item C: falso. O estigma é a abertura do pistilo ou carpelo
feminino; os estames masculinos são constituídos por um filete
e pela antera produtora de pólen.
Item D: falso. A maioria das flores apresentam características
para impedir a autopolinização e, com isso, possibilitar uma
maior variabilidade genética na descendência.
Item E: verdadeiro. Insetos, aves e morcegos estão entre os
agentes polinizantes em angiospermas, sendo responsáveis por
transportarem os pólens contidos nos estames de uma flor até
os estigmas de outra flor.

Simétrico Pré-Universitário – Turma Saúde 10 – Especialista em Medicina ou Odontologia – Página 15

O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2019.2

GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A primeira etapa do desenvolvimento embrionário é a segmentação,
onde o zigoto sofre as primeiras divisões mitóticas, chamadas
clivagens, originando células indiferenciadas e pluri/totipotentes
denominadas blastômeros. A segmentação inclui as fases de
mórula, onde o embrião é maciço e tem cerca de 16 a 32
blastômeros, e a blástula, onde o embrião passa a apresentar uma
cavidade denominada blastocele e tem cerca de 100 blastômeros.
A segunda etapa do desenvolvimento embrionário é a gastrulação,
onde a blástula se dobra, de modo que a blastocele some e o
embrião passa a apresentar duas camadas de células, ectoderme e
endoderme (primeiros tecidos ou folhetos embrionários), e surge
uma cavidade denominada arquêntero (futuro tubo digestivo) e um
orifício denominado blastóporo (futura boca ou ânus), sendo o
embrião denominado gástrula. Segue-se à gastrulação a
organogênese, terceira etapa do desenvolvimento embrionário,
onde ocorre a neurulação (com formação de tubo nervoso dorsal,
notocorda e mesoderme) e a diferenciação dos diversos tecidos e
órgãos que existirão no organismo adulto. Em mamíferos, a blástula
é chamada blastocisto e apresenta um embrioblasto que irá originar
o embrião. O embrioblasto se reorganiza em duas camadas de
células, epiblasto (=ectoderme) e hipoblasto (=endoderme), sendo
chamado de disco embrionário bilaminar, caracterizando a fase de
gástrula. Ainda na gástrula há a formação de uma linha primitiva que
forma a mesoderme e de um nó primitivo que origina o ânus,
equivalente a um blastóporo (que não é muito bem caracterizado em
mamíferos). Com a mesoderme formada, o embrião passa a ser
chamado de disco embrionário trilaminar, no final da gástrula, e a
partir daí entrará em nêurula. Pela descrição do texto da questão, a
fase mencionada se trata, pois, da gástrula.
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
Os leucócitos ou glóbulos brancos são células de defesa no
sangue e se dividem em:
- agranulócitos ou mononucleares, com pouca quantidade de
grânulos intracitoplasmáticos e núcleo esférico ou reniforme;
correspondem aos monócitos e linfócitos.
- granulócitos ou polimorfonucleares, com grande quantidade de
grânulos intracitoplasmáticos e núcleo multilobulado;
correspondem aos neutrófilos, eosinófilos e basófilos.
De modo detalhado:
- Os monócitos são células ameboides capazes de emitir
pseudópodes e com núcleo esférico ou reniforme. Quando
atravessam as paredes dos capilares por diapedese e passam
aos tecidos conjuntivos recebem o nome de macrófagos. São as
células com capacidade fagocítica mais eficiente do organismo.
- Os linfócitos são leucócitos de formato esférico, com núcleo
esférico grande ocupando quase todo citoplasma. Existem dois
tipos de linfócitos, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B
transformam-se em plasmócitos para produzir anticorpos. Os
linfócitos Tc (citotóxicos) ou T8 recebem também o nome de
células assassinas naturais e agem contra células cancerosas
ou células infectadas por vírus. Os linfócitos Th (do inglês helper,
‘auxiliar’) ou T4 são responsáveis pelo controle de todas as
funções do sistema imunológico através de substâncias
denominadas citocinas ou linfocinas. São os únicos leucócitos
de origem no tecido hematopoiético linfoide, uma vez que os
demais têm origem tecido hematopoiético mieloide.
- Os neutrófilos se coram por corantes neutros e são células de
formato ameboide com núcleo trilobulado e função fagocítica.
São os leucócitos mais abundantes no sangue, e por isso os
primeiros a chegar nas infecções.
- Os eosinófilos ou acidófilos se coram por corantes ácidos (são
básico) e são células de formato ameboide com núcleo
bilobulado e função de eliminação de parasitas (como
protozoários e vermes).
- Os basófilos se coram por corantes básicos (são ácidos) e são
células de formato ameboide com núcleo trilobulado e função de
produção e acúmulo de mediadores da inflamação,
principalmente a histamina, relacionada ao processo alérgico.
São os leucócitos menos abundantes do sangue.
Assim:
Item A: falso. Os linfócitos T4 supressores são capazes de
suprimir a resposta imunológica, mas não contra patógenos, e
sim contra reações contra o próprio corpo que poderiam levar a
condições autoimunes.
Item B: falso. Os linfócitos B, T4 e T8 são células de defesa
específicas relacionadas não à defesa inata (inespecífica), mas
à defesa adaptativa (específica e com memória, sendo, pois,
capazes de gerar memória imunológica).
Item C: verdadeiro. Os linfócitos T4 produzem citocinas como
os TNF (fatores de necrose tumoral) que induzem a apoptose de
células anormais e estimulam a atividade de outras células de
defesa no combate às células tumorais.
Item D: falso. Neutrófilos e eosinófilos são células de defesa
inespecíficas que agem respectivamente contra bactérias e
parasitas, mas não contra células tumorais.
Item E: falso. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos
para produzirem anticorpos, mas não os linfócitos T.

GABARITO – B
Simétrico Resolve:
Rolhas são constituídas de um tecido vegetal denominado
súber, felema ou cortiça, o qual é derivado de um meristema
secundário denominado felogênio e é caracterizado por
apresentar células mortas com paredes celulares suberinizadas
(com suberina impermeável) e citoplasma desintegrado e
substituído por ar, tendo papel de proteção mecânica, proteção
térmica e impermeabilização. No súber, abrem-se fendas
denominadas lenticelas, próprias para a realização de trocas
gasosas com o meio. Partes do súber que descamam são
conhecidas como ritidoma. O súber faz parte da periderme da
planta, que é o tecido de revestimento na estrutura secundária
da planta, ou seja, em gimnospermas e a angiospermas
dicotiledôneas, sendo constituído de súber ou felema ou cortiça
(mais externo), felogênio (médio) e feloderme (mais interno).
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A fermentação alcoólica é um processo anaeróbico que quebra
a glicose em etanol, gás carbônico e energia. As leveduras são
fungos unicelulares que realizam a fermentação alcoólica e
apresentam grande importância para o homem, uma vez que
produzem álcool em bebidas alcoólicas e combustíveis, bem
como são responsáveis pelo inchaço das massas de pães e
bolos quando se usa fermento biológico. No fermento biológico,
que corresponde às próprias leveduras, o gás carbônico liberado
é o responsável pela expansão da massa. Assim, analisando as
assertivas:
I. Verdadeira. A fermentação ocorrida na produção do pão e do
vinho é a fermentação alcoólica.
II. Falsa. Os micro-organismos utilizados na fabricação de pão
são as leveduras, fungos unicelulares como o fermento biológico
Saccharomyces cerevisiae, que realiza fermentação alcoólica (e
não fermentação acética, que produz ácido acético na produção
de vinagre e ocorre em bactérias Acetobacter sp).
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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS

GABARITO – B
Simétrico Resolve:
A questão traz uma fala de Montesquieu em seu famoso
"Espírito das leis" obra gérmen da ideia de SEPARAÇÃO DOS
PODERES como um mecanismo eficiente de impedir o arbítrio
do poder absoluto. Outras respostas também encaixam-se no
contexto, mas o comando é claro quando pergunta o autor
refere-se a teoria, não cabendo outra resposta que não a
separação de poderes.

GABARITO – A
Simétrico Resolve:
A democracia que nasce na Grécia evolui no sentido de ser
LIVRE, DIRETA, porém EXCLUDENTE, ou seja, alguns grupos
não faziam parte dela, ou tinham a sua participação proibida. É
o caso das mulheres, dos menores e dos estrangeiros.
Provavelmente o caso dos dois personagens anulados na
charge.
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GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Brumadinho é uma localidade situada na região metropolitana
de Belo Horizonte, palco de um dos maiores desastres
ambientais já ocorridos no Brasil. A barragem que se rompeu em
Brumadinho tinha como finalidade, de acordo com a Vale, a
deposição de rejeitos. Ainda de acordo com a mineradora, a
barragem, que foi construída em 1976, estava inativada e, no
momento, não havia nenhuma atividade operacional em
andamento porem os danos ambientais e a vida . Dai temos:
ITEM I- Verdadeiro. A mata atlântica é um bioma tipicamente
intertropical, a mesmas apresenta uma composição formada por
diferentes vegetais e ecossistemas associados, que se destaca
por sua grande biodiversidade impactados de forma direta pelo
Os rejeitos provenientes do rompimento da Barragem
ITEM II – Verdadeiro - A alta concentração de metais pesados
e particular o de ferro, manganês, ferro, cobre e cromo pode
desencadeia um processo de “laterização” e por consequência
ocasionada a infertilidade natural do solo.
ITEM III – Falso - O pior acidente da mineração brasileira foi
causado pelo rompimento de uma barragem (Fundão) da
mineradora Samarco, que é também controlada pela Vale e pela
BHP Billiton.
ITEM IV- Verdadeiro- Segundo divulgado pela a mídia os
rejeitos carregas com elevada concentração de metais pesados
(manganês, ferro, cobre e cromo) bem acima do limite legal
ocasionou da redução na quantidade de oxigênio disponível, e
consequentemente desencadeando a morte de peixes e plantas
aquáticas.
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Vargas
começou a ser progressivamente pressionado para abrir o seu
regime (então ditatorial) e dar a ele estruturas democráticas.
Como havia deixado de apoiar os nazistas, durante a guerra, e
passado a lutar ao lado das democracias ocidentais, Getúlio não
poderia mais manter um sistema de governo com feições
autoritárias. Sendo assim, em 1945, houve a abertura para a
formação de novos partidos políticos e para uma nova disputa
eleitoral. Nesse processo, Vargas procurou articular-se com o
PCB, após anistiar Luís Carlos Prestes, para tentar permanecer
no poder por meio de uma nova constituinte. Todavia, não havia
espaço para Vargas disputar formalmente as eleições, haja vista
que sua permanência no poder já era longuíssima e o candidato
de sua base era o general Eurico Gaspar Dutra, um dos homens
responsáveis pela instituição do Estado Novo. Esse contexto
suscitou o “queremismo”. A população, afetada pelas reformas
no âmbito trabalhista promovidas por Vargas e aclimatada pela
forte propaganda que ele fizera em torno de sua própria figura,
clamava pela sua permanência no poder. Os militares,
percebendo o risco da permanência de Vargas no poder,
obrigaram-no a renunciar em outubro de 1945. Era o fim do
Estado Novo.

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
Os historiadores estimam que, ao longo da história da
escravidão africana no Brasil colonial, foram trazidos cerca de
quatro milhões de africanos. Os escravos eram utilizados nos
mais diversos tipos de trabalho, com maior destaque para a sua
utilização nos engenhos produtores de açúcar e nos centros de
mineração a partir do século XVIII. O sistema escravista no
Brasil impunha ao africano (e ao indígena também) um regime
de trabalho exaustivo e desumano. Além disso, os escravos
eram mantidos em condições precárias, muitas vezes mal
alimentados e vítimas dos mais variados tipos de violência. Isso
motivou focos de resistência entre os escravos por meio de
sabotagem e, principalmente, fuga. A escravização dos
africanos moldou profundamente a sociedade brasileira.
Culturalmente, a presença africana influenciou a cultura
brasileira em diversos aspectos: música, culinária, idioma etc.
Além disso, impôs um forte preconceito racial, que reverbera
ainda no século XXI e que necessita de medidas para atenuar
os contrastes sociais existentes.
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GABARITO – D
Simétrico Resolve:
O Tratado de Schengen é um acordo entre países europeus
sobre uma política de abertura de fronteiras e livre circulação de
pessoas entre os países participantes.
O Espaço Schengen permite a livre circulação de pessoas
dentro dos países participantes do acordo, sem a necessidade
de apresentação de passaporte nas fronteiras. Quase 30 países,
incluindo todos os integrantes da União Europeia (exceto Irlanda
e Reino Unido) e 4 países que não são membros da UE
(Islândia, Noruega, Listenstaine e Suíça), assinaram o acordo
de Schengen.

GABARITO – B
Simétrico Resolve:
Na América colonial a mineração tornou-se uma das principais
atividades econômicas. Dispondo de uma necessidade grande
de mão de obra, os índios serão usados porque já o faziam e os
espanhóis vão adaptar o seu uso. Os escravos negros eram
usados preferencialmente nas áreas agrícolas, porém na região
mineradora eles eram os responsáveis pela fundição do metal.
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GABARITO – A
Simétrico Resolve:
O Plano de Metas foram os objetivos determinados pelo então
Juscelino Kubitschek (1956-1960), para melhorar as condições
de infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil. O mesmo
teve origem em economistas da CEPAL (Comissão Econômica
para a América Latina) e do BNDE (Banco Nacional do
Desenvolvimento). O Plano priorizava como objetivo cinco
setores: energia, transporte, indústria, educação e alimentação.
As principais obras de grande repercussão interna e mesmo
internacional foram:
 A implantação da indústria automobilística;

GABARITO – C
Simétrico Resolve:
I, III e V corretos.
II- Falso- Milagre Econômico ou "milagre econômico brasileiro"
corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre
os anos de 1968 a 1973.
Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento
do PIB (Produto Interno Bruto), industrialização e inflação baixa.
IV- Falso- A chegada do setor automobilístico no Brasil está
relacionado diretamente ao período de Juscelino Kubistchek
(1956-1961).



A expansão das usinas hidrelétricas;



A criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear;



A criação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE);



Expansão da indústria do aço;



A criação do Ministério das Minas e Energia;



Fundação de Brasília.
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GABARITO – D
Simétrico Resolve:
A população brasileira é bastante miscigenada, em razão da
mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país.
São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo
brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas,
africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Antes do
descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos
nativos, nesse caso, os índios. No passado, a população desses
índios era de quase 8 milhões de pessoas. Os africanos foram o
grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram
capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os
séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil
milhões de negros africanos, que vieram para o trabalho
escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da
cana de açúcar e do café. Os primeiros imigrantes europeus a
chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta
do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um
grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na
primeira metade do século XX, pelo menos quatro milhões de
imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais
grupos humanos europeus, destacam-se: portugueses,
espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos,
podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista
essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só
poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande
riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras
manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros
aspectos.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS
E SUAS TECNOLOGIAS
Leia a tirinha abaixo:

Arte Poética
Uma breve uma longa, uma longa uma breve
uma longa duas breves
duas longas
duas breves entre duas longas
e tudo mais é sentimento ou fingimento
levado pelo pé, abridor de aventura,
conforme a cor da vida no papel.
ANDRADE, Carlos Drummond de. A paixão medida. São Paulo:
Companhia das Letras, 2014, p.15.

No poema de Carlos Drummond de Andrade, a
expressividade do eu lírico é ressaltada na
(A) forma concreta do poema, que utiliza o espaço em
branco como mensagem.
(B) emulação do próprio fazer poético, destacando a
própria construção textual.
(C) presença de sentimentos, análogos aos vistos em
poemas lírico-amorosos.
(D) poesia autobiográfica, retomando elementos não
ficcionais de forma artística.
(E) enumeração de elementos, com intuito de mostrar
uma linguagem rebuscada.
GABARITO – B
Simétrico Resolve:
A) (F) A distribuição dos versos na estrofe se dá de forma
centralizada, não faz referência alguma ao movimento
concretista: as palavras não se fragmentam, tampouco exploram
elementos visuais;
B) (V) Trata-se de um metapoema, isto é, o eu lírico,
gradativamente, revela o seu esforço no sentido da construção
do próprio texto: as referências contidas em “Uma breve uma
longa, uma longa uma breve, / uma longa duas breves / duas
longas / duas breves entre duas longas” dizem respeito ao ritmo
do poema, aludem a sua musicalidade.
C) (F) O “sentimento” (v. 5) não se refere às emoções líricoamorosas, presentes, por exemplo, nos textos românticos; antes
de tudo, carrega o sentido de “verdade da poesia”, de fidelidade
ao tratamento do tema.
D) (F) Não existem, ao longo do poema, elementos
autobiográficos, o eu se entranha no discurso através do
disfarce de impessoalidade.
E) (F) O poema não comporta rebuscamento de linguagem, pois
esta se revela simples, mas dentro da norma culta.

FONTE: www.urucumdigital.com.br

Relacionando a frase e as imagens presentes na tirinha,
está correto afirmar, segundo o texto, que:
(A) a humanidade está sem direcionamento.
(B) as novas gerações estão desconstruindo o legado
das gerações anteriores.
(C) após uma ascensão, a humanidade vive um
retrocesso.
(D) em determinado momento da vida, os jovens seguem
seu próprio caminho.
(E) existem vários caminhos a seguir e cada um decide
qual deles é o melhor.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A(F) A presença das setas, ao longo da tirinha, implica direção,
isto é, um caminho a ser percorrido.
B) (F) Nenhuma das setas, com forte teor alegórico, remete a
quaisquer sinais de desconstrução.
C) (V) Na sequência das imagens, a terceira cena sinaliza um
novo paradigma, com a seta apontando para uma direção para
o alto, simbolizando um salto no percurso humano; depois, na
cena final, a seta retorna à mesma posição da primeira cena,
mas em sentido contrário, numa interrupção do novo, num ato
retrógado.
D) (F) Na terceira cena, o jovem tenta a construção de seu
próprio caminho, mas, no final, tal sonho é interrompido.
E) (F) A mudança da direção da seta, na terceira cena, traduz a
busca do novo, mas, ao fim de tudo, a tradição se impõe sobre
o indivíduo, obrigando-o a seguir rumos já por aquela traçados.

A Revista Cult, de 17 de setembro de 2017, publicou um
dossiê intitulado Réquiem para uma Nação, destinado à
reflexão, um balanço crítico da tragédia anunciada e
permitida em nosso país, com o surgimento de um Estado
que não é favorável à vida, desde 2016. Diante de
assuntos tão fortes, como o que está presente no texto de
Ruy Braga, que trata da massa trabalhadora que passa,
“a partir da reforma trabalhista, a ficar desassistida e
totalmente à mercê das manobras conservadoras que
tomaram de assalto a política e a economia do país nos
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últimos meses". O dossiê foi ilustrado com a partitura
original de Wolfgang Amadeus Mozart, Réquiem, de
1791, considerada uma obra-prima.

Com relação a esse recurso visual utilizado pela Revista
Cult, assinale a alternativa correta.
(A) O uso do recurso da ilustração constitui apenas um
elemento decorativo do dossiê.
(B) Ao ilustrar o dossiê com a partitura de Mozart, o
conteúdo da matéria foi alterado.
(C) A ilustração constitui um recurso intertextual, pois a
partitura pertence a uma composição musical
fúnebre, remetendo às mudanças referidas pelo
autor.
(D) Dossiê e ilustração não dialogam entre si.
(E) A partitura de Mozart não endossa a proposta do
dossiê.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A)(F) Na edição de um texto, a ser publicado em uma Revista,
há, necessariamente, um diálogo entre a ilustração e o discurso
escrito.
B) (F) O texto publicado é, a rigor, enriquecido, em sua
mensagem, pela presença da ilustração.
C) (V) Ao intitular sua criação de “Réquiem”, Mozart anuncia o
motivo que a rege, uma vez que “Réquiem” é uma composição
sobre o texto litúrgico da missa dos mortos – o que dialoga com
a natureza do dossiê, a configurar um futuro inóspito para a
classe trabalhadora.
D) (F) Consoante afirmamos no item C, há uma
intertextualidade, isto é, um diálogo entre a partitura e o texto do
dossiê.
E) (F) A partitura e o texto constituem o todo de uma mensagem.
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
I - Em todas as ocorrências, a palavra noite exerce a mesma
função sintática. ITEM INCORRETO. Em “Todas as noites
ela esperava a”, por exemplo, “noites” é núcleo do Adjunto
Adverbial de Tempo; em “ela esperava a noite chegar”,
“noite’ já é sujeito; em “ela gostava da noite”, “noite” já é
objeto indireto.
II - Em “ela esperava a noite chegar”, o termo destacado é
complemento nominal. ITEM INCORRETO. Conforme já se
comentou anteriormente, “noite”, nesse caso, é sujeito do
verbo “chegar”: quem “chegar”? “A noite”.
III - Em “Ela gostava da noite”, o termo destacado exerce a
função sintática de objeto indireto. ITEM CORRETO. Quem
gosta gosta DE ALGO/ALGUÉM (OBJETO INDIRETO)
IV - Em “Às vezes era o pai/ que trazia a noite”, o termo
destacado exerce a função de sujeito. ITEM INCORRETO.
“A noite”, nesse caso, é objeto direto do verbo “trazer”: meu
pai (que=oqual) trazia o quê? “A noite” (objeto direto)
V - Em “porque, à noite, ela e o pai/ brincavam de dar nome às
estrelas”, o termo destacado exerce a função de adjunto
adverbial. ITEM CORRETO. “ela e o pai brincavam
QUANDO (TEMPO)?” “À noite” (Adjunto Adeverbial de
Tempo)

GABARITO – E
Simétrico Resolve:
A)(F) Comparação é uma figura de linguagem em que dois
elementos ou mais se aproximam um do outro a partir do
emprego de regentes a seguir: “como”; “que nem”; “tal qual” etc:
“A saudade amarga que nem jiló”.
B)(F) Paradoxo implica a oposição entre termos que,
semanticamente,
se
excluem,
tornando-se,
portanto,
inconciliáveis: “Arranco os olhos e vejo”.
C) (F) A metáfora constitui uma comparação implícita: “Hoje sou
nesta vida um barco a vagar” – o termo “como” está implícito.
D) (F) O eufemismo é a suavização de ideias chocantes ou
desagradáveis: “Querida, ao pé do leito derradeiro, / em que
descansas dessa longa vida...”
E) (V) Gradação está relacionada com enumeração: o
encadeamento de palavras desemboca em sentidos
cumulativos; no caso do texto, a passagem de etapas para o
reforço da ideia final.

A quebra de expectativa se dá pelo fato de
(A) o primeiro cão fazer uma pergunta retórica no
primeiro quadro.
(B) a passagem do segundo quadro para o terceiro ser
irônica.
(C) um utilizar a palavra “não” e o outro utilizar o termo
“nem”.
(D) os cães terem feições animais mesmo que
antropomorfizados.
(E) as personagens centrais discordarem no segundo
quadrinho.
GABARITO – B
Simétrico Resolve:
A(F) Pergunta retórica é uma interrogação que não tem como
objetivo obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão do
individuo sobre determinado assunto. Quem faz uma “pergunta
retórica”, a rigor, já conhece a resposta – o que não ocorre no
primeiro quadro.
B) (V) No gênero tirinha, a quebra de expectativa recai num nota
de humor, em geral irônico: neste caso, na passagem do
segundo quadro para o terceiro, o assunto da conversa sofre
uma interrupção na lógica do sentido, levando o leitor a inferir
que tal decorre de uma observação irônica acerca da condição
humana, dominada pelos sistemas de informações e
entretenimento: “Como é bom ser um cão”.
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C) (F) As personagem entram em harmonia; suas expressões
não provocam quebra de expectativa, pois constituem uma
simples resposta à pergunta do primeiro quadro.
D) (F) Os “cães” não se apresentam transformados em seres
humanos.
E) (F) No segundo quadro, as personagens não entram em
desacordo: ambas afirmam que não estão acompanhando as
redes sociais.

Párias da bagaceira, vítimas de uma emperrada organização
do trabalho e de uma dependência que os desumanizava,
eram os mais insensíveis ao martírio das retiradas.
A colisão dos meios pronunciava-se no contato das
migrações periódicas. Os sertanejos eram malvistos nos
brejos. E o nome de brejeiro cruelmente pejorativo.
Lúcio responsabilizava a fisiografia paraibana por esses
choques rivais. A cada zona correspondiam tipos e costumes
marcados.
Essa diversidade criava grupos sociais que acarretavam os
conflitos de sentimentos.
ALMEIDA, José Américo de. A bagaceira. 45.ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2017,p.87

Precursor do romance de 30, A bagaceira personifica,
segundo o trecho destacado, a cruel realidade que
(A) tensiona as relações entre alguns grupos mais humildes.
(B) afeta moradores escravizados do semiárido nordestino.
(C) leva moradores dos brejos a migrarem de forma
periódica.
(D) acontece porque as zonas paraibanas são homogêneas.
(E) desperta a empatia naquelas que observam as retiradas.

GABARITO – A
Simétrico Resolve:
A)(V) O “contato das migrações periódicas” configura a chegada
dos “sertanejos” à zona do “brejo”, uma vez que a seca
expulsava-os do agreste, impelindo-os à busca de sobrevivência
na zona da mata onde estavam fixados os engenhos de açúcar.
Um dos núcleos do romance A Bagaceira gravita em torno do
conflito entre os dois grupos sociais: o do sertanejo e o do
brejeiro – este, maleável nos usos e costumes; aquele, com
rígidos valores como honra, trabalho e honestidade.
B)(F) Não há, nesse fragmento do romance, qualquer alusão a
trabalho escravo, mas, sim, a uma espécie de feudalismo tardio.
C)(F) Os trabalhadores do brejo são “párias da bagaceira”, por
isso, “os mais insensíveis ao martírio das retiradas”; os retirantes
eram os sertanejos.
D) (F) As zonas paraibanas eram heterogêneas: “A cada zona
correspondiam tipos e costumes marcados”; e tal diversidade
criava grupos humanos rivais.
E) (F) Empatia implica alguém sentir psicologicamente a
condição do outro; a personagem Lúcio entende o fenômeno
social a partir de conceitos científicos, como, por exemplo, o de
“fisiografia”.

Considerando a tirinha acima, de autoria do famoso
cartunista Quino, criador da personagem Mafalda, avalie
as afirmações a seguir.
I - O efeito de humor produzido está na coragem de uma
menina de mexer nas armas de um policial.
II - O humor está no fato de o policial estar desatento, pois
não percebe que estavam mexendo em sua arma.
III - O efeito de humor está na metáfora usada por Mafalda
para se referir ao cassetete usado pelo policial.
IV - A tirinha expressa uma crítica à repressão policial a
quem defendia ideologia diferente a do Estado.
V - A tirinha contesta todo e qualquer desrespeito às leis
do Estado argentino.
É correto apenas o que se afirma em
(A) III e IV.
(B) IV e V.
(C) II e IV.
(D) I e III.
(E) I, II e III.
GABARITO – A
Simétrico Resolve:
I (F) A menina, a rigor, não mexe “nas armas do policial”, mas,
apenas, no “cassetete de borracha” – o que não produz no leitor
qualquer efeito de humor.
II (F) Não é possível afirmar que o policial está desatento – fato
que também não produz humor.
III e IV (V, V) O efeito de humor resulta da expressão metafórica
“borracha de apagar ideologias”, apontando a repressão policial
como a postura comum aos regimes de exceção que, em geral,
costumam ser intolerantes com a diversidade de pensamento.
V (F) Não há, na tirinha, quaisquer registros acerca das leis por
que se rege o Estado argentino.
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
A)(F) O comportamento da protagonista, Conceição, vai de
encontro ao quadro geral da cultura de sua época, que traçava
para a mulher um comportamento social gravitando em torno do
casamento, da maternidade e da submissão.
B) (F) Não há alusão a qualquer preconceito com mulheres que
trabalhavam àquela época; aliás, o trabalho como professora
era não só aceito pela sociedade como por esta incentivado.
C) (F) A passagem “dizia alegremente que nascera solteirona”
elimina qualquer sentimento de desilusão na protagonista.
D) (F) Mãe Nácia não manifesta, ao longo texto, qualquer medo
em relação ao trabalho de Conceição.
E) (V) O conflito cultural entre gerações está representado pelas
visões de mundo de avó e da neta: esta é contestadora, com
simpatias pelo socialismo – ideias que desagradavam Mãe
Nácia, que as via como malévolas.
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
(A) Os termos velocidade, abundância, conhecimentos,
inteligência, humanidade, afeição são, na verdade,
abstratos.
(B) O termo máquina está usado com caráter mais abstrato,
significando “multiplicidade de coisas ou fatores que se
relacionam, iniciativa personal, conhecimento”.
(C) O tema da proteção do Estado aos indefesos não está
contemplado na passagem.
(D) Considere resposta correta no item E
(E) O tema geral do texto é: o excesso de racionalidade sufoca
o sentimento e conduz à perdição da humanidade.

O fragmento do texto traz um entendimento sobre o
jornalismo, utilizando argumentos que
(A) refutam a parcialidade do papel do jornalista diante da
notícia divulgada.
(B) evidenciam a neutralidade dos veículos de
comunicação ao dar a notícia ao cidadão.
(C) denunciam que, às vezes, a mídia é usada como
sinônimo de meios de comunicação.
(D) alertam para veiculação de notícias parciais e
tendenciosas sob a ótica do jornalista.
(E) ratificam a vulnerabilidade da opinião pública diante
dos meios de comunicação.
GABARITO – A
Simétrico Resolve:

Em “Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá!”, o
termo destacado é
(A) conjunção adversativa.
(B) conjunção integrante.
(C) conjunção explicativa
(D) conjunção subordinativa condicional.
(E) pronome relativo.
GABARITO – E
Simétrico Resolve:
“Minha terra tem Corínthians, onde canta o sabiá”. A questão
pede que o candidato indique a função sintática do termo ONDE.
Ora, sempre que o vocábulo ONDE é substituível por EM QUE
ou NO QUAL ou variações, ele assumirá gramaticalmente
condição/classificação de PRONOME RELATIVO: minha terra
tem Corínthians ONDE (=EM QUE OU NA QUAL= TERRA)
canta o sabiá”.

Ética no jornalismo
A regra de ouro do jornalismo deve ser a oitiva das partes
não acreditando em nenhuma delas, pois jornalista não
pode e nem deve tomar partido dos fatos. Quando uma
notícia é divulgada de forma equivocada, por qualquer
que seja a intenção, acaba arremessando toda a
nobilíssima categoria jornalística ao crivo da opinião
pública. A independência não é alguma coqueluche no
jornalismo e a mídia não percebeu ainda que a opinião
pública não é tão ingênua como parece ser e que os
temas divulgados diuturnamente na Imprensa são
debatidos por dias sem fim.
MELO, Luís Olímpio Ferraz. Pensamento Contemporâneo.
Fortaleza: ABC Editora, 2010. p. 30-31

(A) rejeitam a parcialidade do papel do jornalista diante da
notícia divulgada: “jornalista não pode e nem deve tomar
partido dos fatos”
(B) Não se evidencia a neutralidade dos veículos de
comunicação ao dar a notícia ao cidadão. Por outro lado,
fala-se mesmo de “notícia divulgada de forma equivocada,
por qualquer que seja a intenção, acaba arremessando toda
a nobilíssima categoria jornalística ao crivo da opinião
pública.”
(C) O texto não revela preocupação em denunciar a mídia
usada como sinônimo de meios de comunicação.
(D) Sob a ótica do jornalista, não devem ser veiculadas
notícias parciais e tendenciosas.
(E) “a opinião pública não é tão ingênua como parece ser...”,
portanto a opinião pública não é tão vulnerável.

O apanhador de desperdícios
Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
BARROS, Manuel de. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2011
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Com base na leitura do poema, avalie as afirmações a
seguir.
I. O eu lírico é uma pessoa comedida e só fala o suficiente
para satisfazer o seu interlocutor.
II. O eu lírico ama e valoriza as pessoas excluídas pela
sociedade e as coisas simples da natureza.
III. O trecho que é usado para comprovar o título é “Meu
quintal é maior do que o mundo.”
IV. O eu lírico é um apreciador das novas tecnologias.
Está correto o que se afirma apenas em
(A) I e III.
(B) I e II.
(C) II e III.
(D) I, II e III.
(E) I, II, III e IV.
GABARITO – B
Simétrico Resolve:
I.

(V) O eu lírico é uma pessoa que age com sobriedade, com
prudência e só fala o suficiente para satisfazer o seu
interlocutor. (Uso a palavra para compor meus silêncios./
Não gosto das palavras/ fatigadas de informar.)
II. (V) O eu lírico ama e valoriza as pessoas excluídas pela
sociedade (Dou respeito às coisas desimportantes/ e aos
seres desimportantes) e as coisas simples da natureza.(Eu
fui aparelhado/para gostar de passarinhos./Tenho
abundância de ser feliz por isso.)
III. (F) A integridade das ideias ratifica o título do poema em
questão
IV. (F) O eu lírico é um apreciador das novas tecnologias.
(Porque eu não sou da informática:/ eu sou da
invencionática.)

Entre a barbárie e a civilização: o que nos une?
Vivemos atualmente um paradoxo histórico. As novas
tecnologias produziram uma aceleração rumo ao
passado. As mutações decisivas das relações políticas,
dos processos econômicos e das trocas intersubjetivas
miram em uma única direção: o abandono das conquistas
civilizatórias. As novas tecnologias são usadas para isso
enquanto prometem publicamente apenas facilitar a vida
das pessoas. Mas de que pessoas elas realmente
facilitam a vida quando vemos o número crescente de
desempregados substituídos em todos os setores por
robôs e máquinas? Caixas eletrônicos de bancos, de
supermercados e farmácias são apenas o exemplo mais
visível desse descarte de seres humanos por um sistema
que visa o lucro e não o bem-estar e a sobrevivência das
pessoas.
O Estado explicitamente comprometido com os
detentores do poder econômico, serve não ao povo, mas
ao capital. Desaparecem os limites e laços sociais que
permitiam uma convivência minimamente harmoniosa e o
Estado que poderia fazer um papel de sustentação da
sociedade humana segundo valores democráticos
cancela o seu sentido. Valores como a verdade, a

fraternidade e a esperança passaram a ser tratadas como
mercadorias sem valor, enquanto a mentira, o egoísmo e
o discurso de que não existem alternativas à sociedade
passaram a ser naturalizadas, quando não tratadas como
virtudes. Práticas inquisitoriais voltaram à moda enquanto
governantes cada vez mais se revelam anti-iluministas e
antidemocráticos. Vivemos sem memória e no atraso.
Tempos pós-históricos que parecem pré-históricos.
Marcia Tiburi
Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/entre-a-barbarie-e-acivilizacao-o-que-nos-une/

Com base na leitura do texto, considere as afirmativas.
I. A mutação das relações políticas aceleram o
desenvolvimento das novas tecnologias.
II. A tecnologia facilita a vida das pessoas, porém provoca
o desemprego.
III. O Estado e os detentores do poder econômico
possuem um antagonismo explícito.
IV. A inversão dos valores morais passa a ser naturalizada
pela sociedade.
V. As novas tecnologias são responsáveis pelo
rompimento dos laços sociais.
É correto apenas o que se afirma em
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e V.
GABARITO – C
Simétrico Resolve:
I.

(F) A mutação das relações políticas aceleram o
desenvolvimento das novas tecnologias. (As novas
tecnologias produziram uma aceleração rumo ao passado.
As mutações decisivas das relações políticas, dos processos
econômicos e das trocas intersubjetivas miram em uma
única direção: o abandono das conquistas civilizatórias.)
II. (V) A tecnologia facilita a vida das pessoas, porém provoca
o desemprego. (As novas tecnologias são usadas para isso
enquanto prometem publicamente apenas facilitar a vida das
pessoas. Mas de que pessoas elas realmente facilitam a vida
quando vemos o número crescente de desempregados
substituídos em todos os setores por robôs e máquinas?)
III. (F) O Estado e os detentores do poder econômico possuem
um antagonismo explícito. (O Estado explicitamente
comprometido com os detentores do poder econômico, serve
não ao povo, mas ao capital.)
IV. (V) A inversão dos valores morais passa a ser naturalizada
pela sociedade. (Valores como a verdade, a fraternidade e a
esperança passaram a ser tratadas como mercadorias sem
valor, enquanto a mentira, o egoísmo e o discurso de que
não existem alternativas à sociedade passaram a ser
naturalizadas, quando não tratadas como virtudes.)
(F) As novas tecnologias são responsáveis pelo rompimento dos
laços sociais. (Na verdade, isso não ocorre. As novas
tecnologias são usadas publicamente para facilitar a vida das
pessoas e os laços sociais que permitem uma convivência
minimamente harmoniosa só se desfazem quando se
desconsideram valores democráticos.)
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GABARITO – B
Simétrico Resolve:
Em seus versos o autor quer união e mudanças no planeta através da união e do amor. Percebe-se o desejo de manter o planeta
unido nos terceiro e quarto versos, assim como o desejo por amor no penúltimo verso.
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
O presente perfeito é um tempo verbal que indica uma ação iniciada no passado com efeito no presente. A alternativa que contempla
essa ideia é a E: “eu decidi vender o meu aspirador”
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
I – Falso. O texto afirma que, segundo os astrônomos, há bilhões de estrelas na Via Láctea (1a linha, 2o parágrafo).
II – Falso. Na 2a linha do 1o parágrafo, o texto afirma que quase todas as galáxias mostram sinais da presença de buracos negros.
III – Verdadeiro. Essa informação está presente na 1a linha do 2o parágrafo, quando diz “about one in every Thousand new stars is massive enough
to become a black hole”.
IV – Verdadeiro. Na 2a linha do 3o parágrafo, afirma-se que “at the center of the Milky Way, 26,000 light-years from Earth [...]”
V – Verdadeiro. Na 3a linha do último parágrafo, afirma-se que “[...]Sagittarius A, wich is believed to be our own supermassive black hole, woth the
mass of four million suns.”
O item que contempla essas prerrogativas é o C.
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A questão trata de identificar a ideia central do texto, pois este, de fato, ressalta o descaso do governo brasileiro com os resíduos
tóxicos ao permitir a construção de reservatórios baratos, acima das cidades, negligenciando os sinais de problemas estruturais,
que poderiam levar ao colapso dos reservatórios, e a falta de monitoramento, deixando a empresa a agir como bem quisesse.

GABARITO – A
Simétrico Resolve:
I – Verdadeiro. O texto afirma que Sandy trabalha no período entre a meia-noite e o amanhecer, período o qual pode ser considerado
noturno.
II – Falso. Na 2ª linha do 1º parágrafo, o texto afirma que o período em que ela trabalha é um dos mais ocupados, no qual o telefone
nunca para de tocar.
III – Verdadeira. Essa informação é encontrada ao longo do 2º parágrafo.
IV – Falso. Sandy, além de dar informações, também aconselha pessoas.
V – Falso. O texto afirma que Helpline nurses têm que usar uma linguagem acessível a qualquer um.
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
I – Verdadeiro.
II – Verdadeiro.
III – Verdadeiro.
IV – Falso. O anúncio afirma que novos modelos foram adicionados essa semana, e não esse dia.
V – Verdadeiro
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LÍNGUA ESPALHOLA

GABARITO – B
Simétrico Resolve:
O texto publicitário utiliza recursos verbais (tu comida se va a
poner más buena) e não verbais (pose do frango, atlético e forte)
para deixar implícito que a comida ficará mais gostosa e o corpo
mias atraente.
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GABARITO – D
Simétrico Resolve:
De acordo com o texto: “Todo ello sin la necesidad de artifícios digitales y efectismos vários, tan sólo con su talento innato tras la
cámara y, sobre todo, con un alma difícil de ver en la inmensa mayoría de filmes estrenados durante los últimos años.” Portanto,
causar emoções inensas sem recorrer a efeitos especiais.

GABARITO – A
Simétrico Resolve:
No último parágrafo do texto o autor afirma que a arte deve produzir prazer, tendenciando a um sentimento positivo, e Botero
completa que pintou coisas dramáticas e desagradáveis.
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GABARITO – D
Simétrico Resolve:
Segundo texto o uso das redes sociais pode lançar uns contra os outros, favorecendo a fragmentação social e global, como podemos
encontrar no último parágrafo.
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GABARITO – E
Simétrico Resolve:
Segundo informações do texto, as aplicações da tecnologia 5G permite prever uma revolução na cultura do consumo e um elemento
estratégico na perspectiva da hegemonia global.
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GABARITO – C
Simétrico Resolve:
A tirinha reforça que a senhora abre uma possibilidade de relacionamento mais amplo já que agradece o gesto depois de chamar
atenção da forma como o senhor fala.
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