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Química 

 

1) O elemento químico alumínio (Al) é sólido a temperatura ambiente, possui coloração cinza-prateado, é leve e possui 

boa condutividade elétrica, baixo ponto de fusão, além de resistência a corrosão. Ele é o elemento metálico mais 

abundante na crosta terrestre, entretanto, e mesmo tendo baixo custo para sua reciclagem, os altos gastos energéticos 

na sua obtenção e implicações ecológicas dos rejeitos nos processos de reciclagem atenuam sua maior difusão. Com 

relação às demais informações que seguem a respeito deste elemento: 

I. Ele é um metal alcalino terroso.  

II. Ele forma haletos do tipo AlX3.  

III. Ele é mais eletronegativo do que o boro.  

IV. Ele forma o óxido Al2O3. 

Pode-se afirmar que a opção correta será: 

(Dados: Número Atômico: B = 5; O = 8; Al = 13) 

a) I e II apenas. 

b) II e III apenas. 

c) II e IV apenas. 

d) I e IV apenas. 

e) I e III apenas. 

 

2) A solubilidade de um composto inorgânico depende da facilidade no processo de dissociação dos íons já existentes em 

sua estrutura química. Considere a tabela seguinte de solubilidade em água de diversos sais inorgânicos: 

 

 NH4
+ K+ Ag+ Hg+2 Sr+2 Pb+2 

CH3CO2
- S S S S S S 

CO3
2- S S I I I I 

S2- S S I I S I 

SO4
2- S S S S I I 

(S = solúvel; I = insolúvel) 

 

            Pode-se afirmar que a opção correta para os sais solúveis é: 

 

a) Carbonato de amônio, sulfeto de estrôncio, sulfato de mercúrio e acetato de prata. 

b) Sulfato de potássio, sulfeto de amônio, acetato de chumbo e carbonato de prata. 

c) Carbonato de estrôncio, sulfeto de potássio, acetato de amônio e sulfato de mercúrio. 

d) Acetato de chumbo, sulfeto de potássio, sulfato de estrôncio e carbonato de chumbo. 

e) Sulfeto de potássio, carbonato de prata, acetato de chumbo e sulfato de estrôncio. 
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3)  Da reação alcalina de ésteres lipídicos, aqueles com cadeias carbônicas com mais de 10 carbonos, obtém-se sais de 

alquil carboxilato, numa reação conhecida como saponificação. Os sabões mais finos são feitos a partir de óleo 

vegetal de palma, por exemplo, e contêm uma maior proporção de palmitato de sódio, com uma cadeia carbônica de 

15 carbonos. 

  
Com base nas afirmações que seguem e no processo de obtenção do sabão acima é dito: 

I. O sabão possui uma parte polar hidrofílica e outra apolar hidrofóbica. 

II. O hidróxido de sódio pode ser substituído por hidróxido de potássio nesta reação. 

III. A água pode ser usada como solvente nesta reação. 

IV. Cada triéster lipídico empregado como reagente fornece apenas uma molécula de sabão. 

 

           Pode-se afirmar que a opção correta será: 

 

a) I e IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) I e III, apenas. 

 

4) Hibridização ou hibridação é a formação de um orbital molecular único pela união de outros orbitais atômicos. O 

átomo de carbono, especial na Química Orgânica, pode apresentar três tipos de hibridização, são elas: sp3, sp2 e sp, 

tendo como diferença a não participação do orbital atômico p não hibridizado. Assim, das substâncias que seguem, 

qual possui um átomo de carbono com hibridização sp2?  

 

a) 2-hexino. 

b) Ciclopentano. 

c) 3-heptanol.  

d) Cloro-propano. 

e) Butanona. 

 

 

5) Analisando a água da chuva no município de Duque de Caxias ao longo de um ano foi constatado um pH médio igual 

a 5. Levando em consideração de que a água pura possui um pH igual a 7, a comparação entre o pH da chuva ácida 

com o da água neutra fornece uma concentração de prótons [H+] em média: 

 

a) 100 vezes menor. 

b) 100 vezes maior. 

c) 11 vezes maior. 

d) 2 vezes menor. 

e) 2 vezes maior. 
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Biologia 
6) O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados, nos últimos 90 dias, de acordo com balanço 

divulgado hoje (25) pelo Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 13% em relação ao último 

monitoramento. Ceará e Paraíba passaram a integrar a lista de estados com transmissão ativa do sarampo. Os dados 

referem-se ao período de 30 de junho a 21 de setembro e representam 84,3% do total de casos registrados este ano. O 

balanço mostra ainda que há 21.711 casos em investigação e 5.818 que foram descartados. Não há novos registros de 

mortes pela doença. Ao todo, neste ano, foram registrados quatro óbitos.  

(Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-09/brasil-registra-4507-casos-confirmados-de-sarampo) 

 

Sobre o sarampo afirma-se: 

 

I. O número de casos de sarampo vem aumentando no Brasil; 

II. É uma doença causada por bactérias assim como a caxumba; 

III. A vacinação é a melhor forma de se combater a doença; 

IV. É transmitido via aérea através da tosse e espirros. 

 

               Marque a opção abaixo que indica quais afirmativas são verdadeiras. 

 

a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I, III e IV 

e) II, III e IV 

 

7) Leia abaixo os dois trechos de músicas interpretadas por Luiz Gonzaga:  

“Mandacaru quando fulora na seca 

É o sinal que a chuva chega no sertão 

Toda menina que enjoa da boneca 

É sinal que o amor já chegou no coração” 

(O xote das meninas, composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas) 

 

“Até mesmo o asa branca 

Bateu asas do sertão 

Então eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe muitas léguas, 

nessa triste solidão, 

espero a chuva cair de novo, 

pra eu voltar pro meu sertão” 

(Asa Branca composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga) 

 

O sertão citado nas duas canções refere-se a uma região de clima semiárido presente no nordeste do Brasil  

PORQUE 

A tradição popular se vale do conhecimento sobre a biodiversidade para compreender o ambiente onde vive e seu 

clima. 

Analisando as afirmações acima, conclui-se que: 

 

a) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

b) As duas afirmações são falsas. 

c) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

d) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.  

e) A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espirro
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8) Os incêndios em andamento na floresta amazônica são um alerta severo das crises ambientais enfrentadas pelo mundo 

— de clima, biodiversidade e poluição. A afirmação foi feita na sexta-feira (23) pela diretora-executiva da ONU 

Meio Ambiente, Inger Andersen. “Não podemos arcar com mais danos a este precioso recurso natural, que abriga 33 

milhões de pessoas — incluindo 420 comunidades indígenas —, 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes 

de água doce e mais de 370 tipos de répteis”, declarou. A diretora-executiva da ONU Meio Ambiente lembrou ainda 

que a Amazônia, juntamente a outras grandes florestas, como as florestas tropicais da Bacia do Congo e da 

Indonésia, é uma defesa natural contra o aquecimento global devido à sua capacidade de mitigar e se adaptar às 

mudanças climáticas.  

(Fonte:https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-incendios-na-amazonia-sao-alerta-para-crises-ambientais-no-

mundo/) 

Marque a afirmativa verdadeira sobre a floresta Amazônica. 

a) A floresta Amazônica deve ser preservada pois é encontrada apenas no território brasileiro; 

b) Todas as espécies animais da floresta amazônica são endêmicas daquela região; 

c) As árvores que formam a floresta formam um grande reservatório de gás carbônico; 

d) A floresta é responsável por liberar a maior parte do oxigênio que respiramos; 

e) A floresta Amazônica é o bioma mais ameaçado do Brasil com apenas 30% de área preservada. 

 

9) Pesquisadores nos Estados Unidos começaram a editar genes humanos em adultos com doenças graves, usando uma 

ferramenta conhecida como CRISPR. A China já colocou em prática diversos testes em humanos com a mesma 

técnica. No ano passado, o pesquisador chinês He Jiankui causou um protesto global quando usou a ferramenta para 

editar geneticamente duas bebês gêmeas, quando ainda eram apenas embriões. Há bem menos preocupação com 

outros estudos da CRISPR, seja nos EUA ou na China, em parte porque mudanças genéticas em adultos não são 

repassadas a gerações futuras. “Se for bem feito e de forma cuidadosa, não me preocupa tanto, para ser honesto”, diz 

Robin Lovell-Badge, geneticista britânico e cientista de células-tronco, sobre o uso de CRISPR nesses novos testes. 

(Fonte:http://sciam.uol.com.br/apesar-de-polemicas-estudos-com-a-tecnica-crispr-em-humanos-avancam-nos-eua/) 

Sobre o texto acima afirma-se: 

A edição de genes deve ser realizada em todas as células do organismo para que se tenha o efeito terapêutico 

desejado. 

PORQUE 

A regulação da expressão gênica faz com que todas as células do corpo humano tenham os mesmos genes ativos.  

Analisando as afirmações acima, conclui-se que: 

 

a) As duas afirmações são falsas. 

b) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

c) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

d) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.  

e) A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 
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10) A figura abaixo apresenta os padrões latitudinais da riqueza de espécies de alguns grupos biológicos.   

 
Sobre os gráficos acima afirma-se: 

I. O maior número de espécies de bivalves é encontrado nas regiões de maiores latitudes; 

II. As borboletas têm um limite latitudinal maior no hemisfério Sul devido a clima quente; 

III. Em regiões mais próximas à linha do equador a riqueza de espécies de répteis e árvores é maior.  

Marque a alternativa abaixo que indica quais afirmativas são verdadeiras: 

 

a) I  

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 
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11) "PAIS" DE MAMÍFEROS TINHAM SANGUE QUENTE - Qualquer um que já tenha posto um termômetro 

debaixo do braço sabe que, salvo em caso de doença, a temperatura do corpo é sempre a mesma. Se fosse possível 

usar o mesmo termômetro em alguns dos mais antigos ancestrais do homem e dos outros mamíferos, que viveram há 

mais de 230 milhões de anos, a situação seria mais ou menos igual: eles provavelmente já teriam sangue quente. Essa 

característica é chamada de Endotermia e dependem do metabolismo para produzir calor.  

(Fonte: Folha-de-São-Paulo, 30 de janeiro de 2006 – Modificado) 

Os grupos de animais que possuem essa adaptação são: 

a) as aves e os mamíferos.  

b) os répteis.  

c) os répteis e as aves.  

d) os mamíferos e os répteis.  

e) os peixes. 

12) Quando uma pessoa realiza esforço físico, seu organismo “queima” glicose, que está armazenada no corpo, 

principalmente com o oxigênio proveniente da respiração. Essa reação produz energia. Se o exercício estiver além do 

que o atleta está condicionado a fazer, a queima da glicose através do oxigênio não será suficiente e o organismo 

queimará a glicose sozinha.  

(Fonte: https://super.abril.com.br/saude/como-eliminar-o-acido-latico-causado-por-exercicios-fisicos/) 

Essa reação solitária de queima da glicose é chamada de: 

a) Fermentação alcoólica 

b) Fermentação láctica 

c) Fermentação acética 

d) Fermentação butírica 

e) Fermentação carbônica 

13) Um pesquisador analisou a abertura dos estômatos de duas espécies de plantas. Sendo uma delas uma árvore e outra 

uma planta suculenta. Os resultados estão disponíveis nos gráficos abaixo: 

 
          Marque a alternativa abaixo que melhor analisa os resultados dos gráficos 

a) A planta A é provavelmente uma planta de fotossíntese C3 e a planta B é provavelmente uma planta com 

fotossíntese C4, visto que seus estômatos abrem a noite.  

b) A planta B é uma espécie com fotossíntese C4 cuja transpiração é sempre menor durante o dia, já a espécie A 

deve ser uma planta CAM cuja transpiração é sempre maior durante o dia. 

c) Ambas as espécies apresentam a maior taxa de troca gasosa ao meio dia, visto que neste momento os estômatos 

estão mais abertos. 

d) A planta B é uma espécie de planta suculenta com fotossíntese CAM, onde os estômatos estão abertos a noite e 

fecham durante o dia, já a planta A é provavelmente uma planta com fotossíntese C3, visto que se trata de uma 

árvore. 

e) A planta A é uma planta de clima quente como fotossíntese tipo CAM onde a troca gasosa ocorre melhor ao 

meio dia e a planta B é uma planta C3 que tende a perder mais água durante o dia. 
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14) As mitocôndrias são o local de respiração, um processo que envolve a liberação de energia a partir de moléculas 

orgânicas, transferindo-a para moléculas de ATP (adenosina trifosfato), ou seja, a principal e direta fonte de energia 

química para todas as células eucarióticas. A maioria das células vegetais contém centenas ou milhares de 

mitocôndrias, e sua quantidade por célula está relacionada com a demanda desta por ATP.  

(Fonte: Biologia Vegetal. Raven 8. Ed - Modificado) 

Sobre as mitocôndrias leia as afirmativas abaixo: 

I. Sua atividade tem como fator limitante a oferta de gás oxigênio; 

II. Apresentam seu próprio RNA, DNA, além de pequenos ribossomos; 

III. Estão presentes em grande parte dos seres vivos, inclusive as bactérias; 

IV. Estudos mostram que estão relacionadas ao processo de morte celular denominado apoptose. 

 

Marque a opção abaixo que indica quais afirmativas são corretas: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) I, III e IV 

d) II, III e IV 

e) I, II, III e IV 

 

15) Pesquisadores brasileiros identificaram o vírus zika em carcaças de macacos encontradas em São José do Rio Preto, 

interior de São Paulo, e em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os saguis e macacos-prego haviam sido mortos a tiros 

e pauladas pela população por receio de que estivessem infectados com o vírus da febre amarela. Os animais, na 

verdade, estavam infectados com o vírus zika, assim como os mosquitos coletados na região. As análises também 

mostraram que o vírus dos macacos era o mesmo que causa a doença em seres humanos. Em laboratório, os 

pesquisadores injetaram as amostras do zika em saguis-de-tufos–pretos e constataram que o vírus se multiplicava. 

O resultado sugere que, assim como os macacos da África, algumas espécies do Novo Mundo podem servir de 

reservatório para esse agente infeccioso (Scientific Reports, 30 de outubro). “Se for confirmado, isso muda 

completamente a epidemiologia da zika, já que passa a existir aqui um reservatório natural a partir do qual o vírus 

pode reinfectar a população humana com mais frequência”, 

            (Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/11/19/um-possivel-ciclo-silvestre-de-zika-no-brasil/) 

 
       Marque a afirmativa correta sobre a Zika: 

a) A maior transmissão são os meses mais secos de cada região, épocas com menor temperatura. 

b) Apenas ações de controle no ciclo silvestre podem reduzir a incidência de doença nas regiões urbanas.  

c) As práticas para sua prevenção incluem a prática de sexo seguro, visto que pode ocorrer transmissão por contato 

sexual. 

d) Deve ser feito o abate indiscriminado de todos os primatas próximos as regiões urbanas para evitar a transmissão 

da doença para os humanos. 

e) Na maioria dos casos é uma doença branda e tem cura espontânea mesmo para a mãe e para o feto. 
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Literatura Brasileira 
 

O poema seguinte é de autoria de Cruz e Sousa e pertence ao Simbolismo.  

 

Brumosa 
 

Inglesa! Por toda a parte 

onde vás, chamam-te de inglesa 

e cobrem de pompas de arte 

a pompa dessa beleza. 

 

Mas tu, num soberbo encanto 

de nevada e fria rosa, 

ó meu pálido amaranto! 

Não és inglesa, és brumosa. 

 

A tua carne alvorece 

em latescências de opala, 

brilha, fulge e resplandece 

e um fino aroma trescala. 

 

És límpida camélia 

nos jardins reais plantada 

ou essa lânguida Ofélia 

melancólica e nevada. 

 

O teu corpo imaculado, 

flor de místicas origens, 

parece um luar velado 

e lembra florestas virgens. 

 

Com o teu amor ilumina 

a minh’alma envolta em crepe, 

ó vaporosa neblina, 

ó branca e gelada estepe!  

 
                                (Cruz e Sousa. Brumosa. Poesia completa. Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura, 1981. p. 279.) 

 

Vocabulário: 

brumoso: em que há bruma; nevoento, brumaceiro 

amaranto: gênero de plantas herbáceas, variedade de macela 

latescência: qualidade de latescente, que tem a cor ou a consistência do leite 

opala: mineral que apresenta uma coloração leitosa e azulada 

trescalar: emitir cheiro forte, exalar 

 

 

 

16)  No poema, o poeta emprega metáforas para designar a mulher. 

 

Uma das metáforas é ... 

 

a)  ... nevada e fria rosa. (2ª estrofe) 

b) ... cobrem de pompas de arte. (1ª estrofe) 

c)  ... a pompa. (1ª estrofe) 

d)  ... soberbo. (2ª estrofe) 

e)  ... Não és. (2ª estrofe) 
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17) Na terceira estrofe, aparecem elementos visuais e olfativos. O olfativo é ... 

 

a) ...  carne que alvorece em latescências de opala. 

b) ...  brilhando. 

c)  ...  fulgindo. 

d)  ... resplandecendo. 

e)  ...  o aroma que exala. 

 

 

 

18)  Na quarta estrofe do poema, uma outra metáfora para designar a inglesa é ... 

 

a) ... lânguida Ofélia.  

b) ... És. 

c) ... nos jardins. 

d) ... reais. 

e) ... plantada. 

 

 

19)  Um princípio importante do Simbolismo é a preferência por temas religiosos ou sobrenaturais.  

       O adjetivo da quinta estrofe que revela isso é... 

 

a) ... O teu corpo.                                                                                     

b) ... imaculado.        

c) ... flor.                                                                                    

d) ... místicas.                                                                                    

e) ... um luar.                                                                                    

 

20) Nas duas últimas estrofes, o poeta enfatiza o caráter indefinido, vago e nebuloso da mulher.  

        Uma expressão que comprova essa afirmativa é ... 

 

a) ... corpo imaculado.                                                                                   

b) ... florestas virgens.         

c) ... teu amor.      

d) ... minh’alma.      

e) ... vaporosa neblina.    

 

Língua Portuguesa 
 

Como lidar com a tristeza 

                  Carol Castro 

 

Nunca tanta gente teve depressão. São 350 milhões nessa condição – boa parte nem sabe disso. O que está acontecendo 

conosco? E o que fazer a respeito? 

A morte era iminente. E lenta. A notícia sobre a doença terminal do marido afogou Estela na maior dor possível. Ela 

não sabia como agir. Cuidou dele todos os dias, por cinco anos. Mas era mais do que podia suportar. Sentia raiva do mundo. 

Ninguém poderia entender de verdade – a dor era dela. Ainda assim, queria a ajuda dos amigos, mas sem ter de pedir, sentia-se 

invadida. Se tentassem ajudar, ficava brava. Se não tentavam, pior ainda. Aos poucos, afastou-se de todos, isolando-se na 

própria e devastadora dor. A vida não tinha mais graça. E não era um momento passageiro. Tudo era chato, sem cor, sem 

prazer. Os tempos de alegria haviam sido uma ilusão tola, pensava. Estela sabia que nunca mais encontraria esse falso prazer. 

Depois piorou. Quando o marido morreu, ela se sentiu aliviada. E esse alívio a destroçou com uma sensação de culpa do 

tamanho do mundo. Queria morrer junto. A depressão se fincou nela. 

Estela, que prefere usar um nome fictício, é uma entre as 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. Um 

número que só aumenta e que virou um problema de nossa era: só nos Estados Unidos, o consumo de antidepressivos 

aumentou 400% em 20 anos. Mas, historicamente, depressão é um conceito que surgiu outro dia. Por séculos, ela era uma 

doença misteriosa chamada apenas de melancolia. “Perdi toda a alegria e descuidei-me dos meus exercícios habituais”, disse 

Hamlet logo após o assassinato do pai. Se vivesse hoje, o personagem de Shakespeare certamente entraria na mira dos 

médicos. Ele seria enquadrado no DSM-V, a bíblia da psiquiatria, que identifica e diagnostica os transtornos mentais. Hamlet, 

sob os olhos da medicina contemporânea, teve depressão. 

 

1 

2 

3 
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Dos tempos de Shakespeare para cá, muita coisa mudou. Tristeza não é doença. Depressão é, com sintomas 

reconhecidos, padronizados e tratamentos específicos. E uma indústria que desenvolveu remédios para combater esse mal que 

deve crescer ainda mais. A Organização Mundial da Saúde aposta que, em 2030, a depressão já será a doença mais comum do 

mundo, à frente de problemas cardíacos e câncer. Vivemos uma espécie de epidemia de mal-estar: há mais pessoas deprimidas 

do que nunca. Ironicamente, justo em uma época em que a busca pela felicidade é algo quase obrigatório. Você conhece 

alguém que não queira ser feliz? Soa bizarro e anacrônico. Nosso estilo de vida gera angústia e tristeza – que podem levar à 

depressão. É grave, ficamos vulneráveis a ela, com o risco maior de cair no abismo: passar a barreira dos sintomas leves e 

entrar numa depressão profunda. É como se a vida fosse uma calçada esburacada – nem todo mundo que tropeça cai e se 

arrebenta. Dá para controlar a queda, se segurar etc. Mas quem desaba no chão corre o risco de não se levantar mais: 15% das 

pessoas com depressão grave cometem suicídio. 

O medo da depressão e a busca incessante por felicidade fizeram muita gente fugir da tristeza como se ela fosse uma 

peste dos nossos tempos. Quem quer ter isso? Quem quer ficar perto de alguém que tem? Isso impulsionou o desenvolvimento 

de remédios com efeitos colaterais cada vez menos nocivos. Mas também levou a uma certa banalização. “Eu tenho a 

impressão de que todo mal-estar virou depressão”, diz Mário Corso, psicanalista e autor do livro A Psicanálise na Terra do 

Nunca. “É uma coisa da nossa época. Depressão é a palavra que serve para tudo, as pessoas não sabem o que têm e dizem que 

estão deprimidas”, explica. Tanya Luhrmann, antropóloga especializada em psicologia da Universidade Stanford, nos EUA, 

acha que há um clima de exagero. “Estou certa de que nós damos muito remédio às pessoas e que tristeza comum é tratada 

com medicação”, diz. Saber a diferença entre tristeza e depressão é essencial. “A tristeza tem motivos, a depressão não tem 

motivo nenhum”, explica Corso. Na tristeza, choramos pela morte de alguém. Ficamos tristes, mas a dor passa, por mais que a 

saudade não. Na depressão, a dor não passa. A pessoa não sente mais prazer em nada. E foi nessa zona cinzenta de 

desinformação que nasceu a farra das farmácias. A busca por um comprimido mágico, que promete milagres, transformando 

dor em felicidade, levou muita gente a desaprender a lidar com a tristeza. 

Só em 1988, surgiu um medicamento que não só mudou de vez as cifras da indústria como conseguiu extravasar o 

universo das gôndolas das farmácias e virar um ícone cultural: o Prozac. Com efeitos colaterais bem menores, a “pílula da 

felicidade”, como foi chamada na época, entrou para a lista dos medicamentos mais vendidos no mundo. Desde então, 

surgiram cerca de 30 remédios destinados a combater a depressão. Mas nenhum deles ficou famoso como o Prozac.  

Dos anos 90 para cá, o antidepressivo ficou comum. Para toda tristeza ou desânimo, ele passou a ser considerado um 

tratamento em potencial. Mas o Prozac não teria sido um megahit da década tão grande quanto Carla Perez ou Jurassic Park, se 

não houvesse quem o receitasse. 

Além do fato de antidepressivos nem sempre surtirem efeito, agora a própria teoria que explica seu funcionamento 

está sendo questionada. Cinquenta anos depois, a teoria dos baixos níveis de serotonina não é mais tão forte. Alguns desses 

remédios, em vez de elevar a concentração da substância, diminuem-na ainda mais. Para complicar, nem todo cérebro 

deprimido tem pouca serotonina. Mesmo assim, ainda se acredita que a depressão é, sim, um desequilíbrio químico. O 

problema é que não se sabe ao certo quais são os neurotransmissores envolvidos. 

Existe a suspeita ainda de que a culpa do caos químico no cérebro seja do estresse. Em resposta à tensão do ambiente 

externo, o corpo produz mais cortisol e outros hormônios do estresse. O excesso pode alterar a bioquímica cerebral e causar  

 

depressão. Se o problema for mesmo esse, então a infelicidade crônica pode ser uma resposta ao nosso estilo de vida. Estamos 

mais tristes, também, por causa da nossa sociedade. 

  Os evolucionistas acreditam que a depressão é uma característica do nosso cérebro, provocada por algo que nos 

ajudou a sobreviver: somos um bicho sociável. Esse instinto de socialização e cooperação facilitou a vida dos nossos ancestrais 

– conseguir comida em grupo era bem mais fácil. Mas ele abriu a porteira para a depressão, porque nosso humor sempre foi 

influenciado por esse convívio em sociedade. Quando o cérebro se desenvolveu, há 200 mil anos atrás, ninguém precisava 

tomar grandes decisões. Ele foi adaptado para lidar com comunidades pequenas, de até 70 membros. A pessoa não precisava se 

encontrar na vida, ela já nascia inserida em um contexto mais bem definido. Suas opções eram poucas, determinadas por etnia, 

grupo social, família etc. Não havia tantas opções e decisões. E aí, quanto mais complexa a vida ficou, maior a propensão à 

depressão. Hoje, são zilhões de escolhas, é difícil ter certeza sobre qual será a melhor – e qual tomamos só para ser aceitos 

nessa vida em sociedade. Qual o melhor emprego, a melhor namorada, a melhor cidade para se viver. O cérebro, às vezes, 

parece incapaz de lidar bem com isso. Não é à toa que muitos depressivos se queixam de ter surtado por só atender às vontades 

alheias, em vez de seguir os próprios desejos. 

Em comunidades mais simples, os índices de depressão são menores.  

Mas não importam as técnicas, terapias ou remédios que você use, os perrengues da vida vão voltar. Triste? Lembre-

se: é assim com todo mundo (e muito mais intenso com os depressivos). Tentar encarar as adversidades ainda é essencial para 

sair mais forte de cada crise. “Eu detestava estar deprimido, mas foi também na depressão que aprendi os limites do meu 

próprio terreno, a plena extensão da minha alma”, escreveu Andrew Solomon. “A experiência da dor, que é especial em sua 

intensidade, é um dos sinais mais seguros da força da vida”. Conhecer seus próprios limites e não ultrapassá-los torna a vida 

mais leve – você passa a viver no seu tempo, sem forçar a barra. É encontrar uma rotina que se encaixe em você. E não o 

contrário. 

                           (Adaptado de Revista Superinteressante, julho de 2019.) 
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21) Segundo o autor do texto, o que é preciso fazer por quem está triste ou com depressão é ... 

 

a) ...  tentar encarar as adversidades e não ultrapassar os próprios limites. 

b) ... levar um estilo de vida que gere angústia e tristeza. 

c) ... sentir medo da depressão e da tristeza. 

d) ... conhecer a bíblia da psiquiatria. 

e) ... tomar medicamentos antidepressivos. 

 

 

22)  Com relação ao que afirma o texto, a única opção que está correta é... 

 

I-  Depressão não é doença. 

II- Segundo os psiquiatras atuais, Hamlet não teve depressão. 

III-Nenhum antidepressivo ficou mais famoso quanto o Prozac. 

 

a) ... Somente I.       

b) ... Somente II.        

c) ... Somente III.  

d) ... I e III.       

e) ... I, II e III.        

 

23) “Hoje, são zilhões de escolhas, é difícil ter certeza sobre qual será a melhor(...)”(10º§)  

 

O significado da palavra destacada, segundo o texto, é ...     

              

a) ... pouquíssimas. 

b) ... limitadas. 

c) ... raras. 

d) ... inúmeras. 

e) ... próximas.  

 

24) A opção em que o valor semântico das orações é de condição e de finalidade, respectivamente, é ... 

  

a) ...   “Mas era mais do que podia suportar(...)”(2º§) / Se não tentavam, pior ainda.”(2º§).        

b) ...  “Quando o marido morreu, ela se sentiu aliviada.”(2º§) / “(...)gera angústia e tristeza – que podem levar à 

depressão”(4º§).       

c) ...  “(...)cai e se arrebenta”(4º§) / “Se o problema for mesmo esse, então a infelicidade(...)”(9º§).       

d) ...  “Se vivesse hoje, o personagem de Shakespeare(...)”(3º§) / “Para complicar, nem todo cérebro deprimido 

(...)”(8º§). 

e) ...  “(...)se queixam de ter surtado por só atender às vontades alheias(...)”(10º§) / “Quando o cérebro se desenvolveu, 

há 200 mil anos atrás(...)”(10º§).       

       

25)  A opção em que encontramos um pronome e um adjetivo sublinhados, respectivamente, é...  

 

a)  ... “(...)afastou-se de todos (...)”(2º§) / (...)que tristeza comum é tratada com medicação(...)”(5º§).       

b) ... “Nunca tanta gente teve depressão” (1º§) / “Um número que só aumenta(...)”(3º§).  

c)   ... “Ninguém poderia entender de verdade(...)”(2º§)  / “A Organização Mundial da Saúde aposta (...)”(4º§).  

d) ... “A pessoa não sente mais prazer em nada”(5º§) / “Só em 1988, surgiu um medicamento (...)”(6º§).    

e) ... “(...)fizeram muita gente fugir da tristeza(...)”(5º§) / “(...)o corpo produz mais cortisol(...)”(9º§).    

 

 

26)  O pronome que substitui frases anteriores é...  

 

a) ... “Aos poucos, afastou-se de todos(...)” (2º§). 

b)   ... “(...)ela era uma doença misteriosa(...)” (3º§).  

c) ... “Isso impulsionou o desenvolvimento de remédios(...)” (5º§). 

d)  ... “Você conhece alguém(...)”(4º§). 

e) ... “(...)é especial em sua intensidade(...)” (12º§).  
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27) “Mas não importam as técnicas, terapias ou remédios que você use(...)”(12º§). 

 

A correta análise da palavra destacada é...   

         

a) ... pronome relativo / objeto direto. 

b) ... pronome relativo / sujeito simples. 

c) ... pronome relativo / objeto indireto.    

d) ... pronome demonstrativo / predicativo.  

e) ... conjunção subordinativa integrante / complemento nominal.    

 

 

28)  “(...)há mais pessoas deprimidas(...)” (4º§).   

 

A letra que substitui o verbo destacado corretamente, sem mudar seu sentido, modo, tempo, pessoa verbal e número é ... 

     

a)  ... existem mais pessoas deprimidas. 

b)  ... existe mais pessoas deprimidas.  

c)  ... existiam mais pessoas deprimidas. 

d)  ... existirá mais pessoas deprimidas. 

e)  ... existirão mais pessoas deprimidas. 

 

29) A única opção que NÃO apresenta uma contração de preposição e artigo definido é ... 

 

a) ... “(...)o universo das gôndolas(...)” (6º§).  

b) ... “(...)não teria sido um megahit da década(...)” (7º§).  

c) ... “(...)diminuem-na ainda mais” (8º§).  

d) ... “(...)a culpa do caos químico(...)” (9º§).  

e) ... “Cuidou dele todos os dias(...)” (2º§). 

 

  
30) “(...)se não houvesse quem o receitasse” (7º§). 

A classe gramatical da palavra sublinhada é...                 

                    

a)  ... pronome. 

b) ... adjetivo. 

c)  ... artigo.  

d) ... verbo. 

e) ... substantivo.  

 


