
LÍNGUA PORTUGUESA  
 

CÁRCERE DAS ALMAS – Cecília Meireles 

  
Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 
Soluçando nas trevas, entre as grades 
Do calabouço olhando imensidades, 
Mares, estrelas, tardes, natureza. 

Tudo se veste de uma igual grandeza 
Quando a alma entre grilhões as liberdades 
Sonha e sonhando, as imortalidades 
Rasga no etéreo Espaço da Pureza. 

Ó almas presas, mudas e fechadas 
Nas prisões colossais e abandonadas, 
Da Dor do calabouço, atroz, funéreo! 

Nesses silêncios solitários, graves, 
Que chaveiro do Céu possui as chaves 
Para abrir-vos as portas do Mistério?! 

  
Leia atentamente o poema acima e responda às perguntas. 
  

1)        O poema acima tem o formato tradicional de: 
a) trovas 
b) ditirambos 
c) soneto 
d) épico 

  
2)        Você escolheu a resposta acima porque é um poema formado de: 

a) redondilhas maiores 
b) estrofes com versos decassílabos 
c) versos em oitavas 
d) catorze versos decassílabos distribuídos em quartetos e tercetos 
 

3)        Há anástrofe em uma das expressões abaixo: 
a) “...Do calabouço olhando imensidades...” 
b) “Tudo se veste de uma igual grandeza...” 
c) “Ó almas presas, mudas e fechadas...” 
d) “Que Chaveiro do Céu possui as chaves...” 
 

4)     A partícula –se, que aparece no 5.º verso, é: 



a) Conjunção subordinativa integrante 
b) Partícula apassivadora 
c) Partícula reflexiva 
d) Conjunção subordinativa adverbial condicional 

 
5)     As palavras cárcere, etéreo, céu, mistério aparecem acentuadas graficamente 

porque são, respectivamente: 
a) Paroxítona, monossílabo tônico, paroxítona, paroxítona 
b) Proparoxítona, paroxítona terminado em –éo, monossílabo tônico, paroxítona 

terminada em -io 
c) Proparoxítona, monossílabo tônico, paroxítona terminada em ditongo 

crescente, proparoxítona 
d) Proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo crescente, paroxítona 

terminada em ditongo crescente 
 

BIOLOGIA 
 

6)     Em relação aos tecidos vegetais podemos afirmar que: 
 

I – Os parênquimas são responsáveis pela fotossíntese e pelo armazenamento de 
substâncias. 

II – O súber, resultado da atividade do felogênio, aparece nas partes mais antigas do 
vegetal, substituindo regiões antes protegidas pela epiderme. 

III – O esclerênquima é formado por células vivas com paredes espessas, constituídas 
de celulose e da lignina, que ajudam na sustentação de toda a planta. 

 
 Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
a) I  
b) I e II 
c) I e III 
d) I, II e III 

 
7) Uma mulher do grupo sanguíneo A, filha de mãe do grupo O, casou-se com um homem 

do grupo B, homozigoto. Efetuando-se os cruzamentos, os filhos poderão ser: 
a) ½ AB e ½ A. 
b) ½ AB e ½ B. 
c) ¼ A, ½ AB e ¼ B. 
d) ¼ A, ¼ AB, ¼ O e ¼ B. 

 



8)   Nas células embrionárias, cardíacas e hepáticas são encontradas junções intercelulares 
que facilitam a troca de alimento e de outras substâncias entre as células, chamadas: 

a) desmossomos 
b) zônulas de oclusão 
c) zônulas de aderência 
d) nexos 

 
9)   Dentre os conjuntos de vegetais abaixo, o que possui exclusivamente 
monocotiledôneas é:  

a) trigo, centeio, arroz, milho, alho, abacaxi, coqueiro e orquídeas 
b) feijão, ervilha, fumo, batata, morango, café, girassol e amendoim  
c) feijão, ervilha, fumo, alho, abacaxi, coqueiro e orquídeas 
d) arroz, milho, alho, abacaxi, batata, girassol e amendoim 

 
10)  Doença causada pelo Treponema pallidum, transmitido por contato sexual ou da mãe 

para o feto pela placenta: 
a) gonorreia 
b) tracoma 
c) sífilis  
d) herpes genital 

 

MATEMÁTICA 

 
11)  Os professores André, Elias, Edson, Antônio, Gustavo, Getúlio, Augusto, Eduardo e 

Álvaro querem formar uma sigla com exatamente 9 símbolos, onde cada símbolo seja a 
primeira letra de cada nome. Assim, EAEAGGAEA é um exemplo dessas siglas. Nessas 
condições, o número total de siglas que podem ser formadas é: 
a) 9 
b) 24 
c) 1260 
d) 2880 

 
 
 
 



12) Ao resolver o sistema 

1 1
7

x 1 y 1

1 2
5

1 y x 1


   


  
  

, obtém-se um par de valores  x, y . Assim, pode-se afirmar que 

o produto x y  é igual a: 

a) 2 
b) 1 
c) 0 
d) –1 

 

13) Da equação x3 – 1 = 0, com x  (conjunto dos números complexos), sabe-se que x = 1 
é uma de suas raízes. Portanto, com relação às outras duas raízes, pode-se afirmar que: 

a) O produto entre elas é igual a –1.  

b) São números complexos e conjugados. 

c) A soma delas é igual a 0. 

d) São números complexos imaginários puros. 

 
14) Cada letra da palavra UNIGRANRIO está associada a um número, de acordo com a 

tabela abaixo: 
 

A G I N O R U 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Sendo 
U G

X
A O

 
  
 

, 
N R

Y
O I

 
  
 

, t
X  a matriz transposta de X, e t

Z X Y  , então o traço 

(soma dos elementos da diagonal principal) da matriz Z é igual a: 

a) G  O  R 

b) A  I  N 

c) I  O  U 

d) O  R  U 
 

15) Com relação ao número N, sabe-se que a b
N 2 15  possui 48 divisores e que a b 5  , 

com a b . Assim, a soma dos algarismos de N é igual a: 
a) 9 
b) 10 
c) 11 

 
 
 
 

 



QUÍMICA 
 

16)  Dentre as alternativas, escolha o processo adequado para separação de água e 
tetracloreto de carbono, ambos não-miscíveis. 

a) Liquefação   
b) Filtração 
c) Separação magnética  
d) Decantação 

  
17) Das substâncias abaixo representadas, aquela que apresenta ligações de hidrogênio 

(ponte de hidrogênio) entre suas moléculas é: 
a) CH3CH2OCH2CH3 
b) CH3CH2OH 
c) CH3COONa 
d) CH3COCl 

 
18) A fórmula do ácido perclórico é: 

a) HCl 
b) HClO 
c) HClO2 
d) HClO4 

 

LITERATURA BRASILEIRA 
  
19)   A autora do poema Cárceres das Almas é uma representante do Simbolismo na 

literatura.   Assinale a característica que melhor corresponderia a essa Escola: 
a) O homem tem liberdade para sua criação artística 
b) Busca do homem em sua dimensão científica 
c) As palavras revelam uma concepção/preocupação mística da vida 
d) As palavras refletem o estado interior do poeta com relação à dor 

  
20)   Sabendo-se que o simbolismo é escola literária que se caracteriza por uma linguagem 

simbólica, espiritual; visão subjetiva de mundo, qual dos excertos abaixo seria mostra do 
simbolismo: 
a) ”Oh! Ter vinte anos sem gozar de leve... a ventura...” [Álvares de Azevedo] 
b) [...E horas sem conta passo, mudo... o olhar atento...” [Olavo Bilac] 
c) “...Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais...” [Cecília Meireles] 
d) “Não achei na terra amores...” [Junqueira Freire] 

 
 



  21)  Arrolam-se entre obras literárias da autoria de Cecilia Meireles: 
a) Espectros; Romanceiro da Inconfidência e Solombra 
b) Suspiros poéticos e saudades; Últimos cantos e Os timbiras 
c) Lira dos vinte anos; As primaveras e Vozes da América 
d) Uma tragédia no Amazonas e O Ateneu. 

 

FÍSICA 
 

22) Um mergulhador submerge verticalmente num lago profundo com velocidade de 4 
metros por segundo. A taxa de aumento da pressão com a profundidade é de 10 000 
Pascal por metro. Dessa forma, a taxa com que varia no tempo a pressão sobre o 
mergulhador deve ser: 

a) 4 000 Pascal por segundo. 
b) 40 000 Pascal por segundo. 
c) 400 000 Pascal por segundo. 
d) Nula, pois a pressão sobre o mergulhador não varia no tempo ao longo de sua 

descida no lago. 
 

23) Dispomos de dois resistores que não possuem necessariamente a mesma resistência 
elétrica. Associando estes dois resistores em SÉRIE, e conectando os terminais livres a 
uma bateria de 80 V, observamos uma corrente de 2 A no circuito formado. Se, em vez 
da montagem acima descrita, utilizássemos somente um destes resistores e a mesma 
bateria, a corrente observada seria de 8 A. Os valores das resistências desses resistores 
devem ser, portanto: 

a) 10 Ω e 30 Ω. 
b) 20 Ω e 30 Ω. 
c) 10 Ω e 20 Ω. 
d) 10 Ω e 10 Ω. 

 
24) Um objeto de 5 kg, sofrendo a ação de uma única força de 200 N, adquire, em 

decorrência da ação desta força, uma aceleração de: 
a) 5 m/s2 
b) 40 m/s2 
c) 20 m/s2 
d) 10 m/s2 

 
 
 
 



INGLÊS 
 

TATTOO 
 
There is always a stupid question about tattoos. Spectators watch the tattoo artists at 
work and their first question is always the same: does it hurt? Well, of course, it does! 
The least painful areas are the arms and shoulders, followed by the back; avoid joints 
such as knees and ankles, and just forget about your neck. Ouch! And remember: 
choose the design carefully, go to a registered tattooist, certainly not the cheapest on 
offer, and insist on new needles and new ink. Legally, you have to be over 18 years old 
in Britain. 
The reasons why people get tattoos vary. There are some people that love the designs, 
some want to express their inner selves, while others really want to shock. Local 
teenager Janine says: “My mother told me, ‘Proper young ladies do not get tattoos.’ 
So I went and got one immediately!” Finally, there are people like Enigma who make a 
living from displaying their tattoos as sideshow attractions. Enigma’s body is 
completely covered in a blue jigsaw design. 
                                     (Adapted from SPEAK UP) 

 
              READ THE TEXT AND MARK THE ITEM WHICH CONTAINS THE CORRECT ANSWER. 

 
 

25) What does “Proper young ladies” (last paragraph) mean?  
a) Jovens senhoras. 
b) Garotas decentes. 
c) As jovens adequadas. 
d) Senhoras com classe. 

 
26) In “Finally, there are people like Enigma who….” The word like is ________________. 

a) Preposition for example 
b) Verb meaning gostar. 
c) Conjunction similar to 
d) Preposition willing to 

 
27) The question tag to complete: Everybody seems to have one, __________ 

a) isn’t it? 
b) don’t they? 
c) doesn’t he? 
d) aren’t they? 



ESTUDOS SOCIAIS 
28) O que pode ser tida como informação aceitável em se tratando da COVID-19? 

I. Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus criado em laboratório. 
II. A transmissão acontece, na maioria das vezes, por meio de gotículas geradas por 

espirros, tosses ou simplesmente exaladas por alguém contaminado. 
III. É falsa a informação de que alguém pode ser contaminado por ter 
involuntariamente tocada em superfície contaminada e tocado com as mãos a boca, o 
nariz ou os olhos. 
a) O afirmado em I, II e III 
b) O afirmado apenas em I 
c) O afirmado em II e III 
d) Apenas o afirmado em II 

 

29) Onde a doença que deu origem à pandemia identificada como COVID-19 foi 
inicialmente   identificada? 

a) Na fronteira da China com a Índia. 
b) Em Hong Kong, em plena comemoração do Ano Novo chinês 
c) Em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, 
d) Na mesma cidade tibetana onde surgiu a pandemia de H1N1 em 2009 

 

30)  Identifique a opção que contém informação falsa. (fake news) 
a) Você pode descobrir se tem ou não o coronavírus apenas sustendo a respiração, o beber 

bastante água oferece proteção contra o vírus, e o gargarejar água com sal previne a 
infeção. 

b) A primeira morte registrada no Brasil pelo novo coronavírus, foi de um homem que 
estava internado em um hospital na cidade de São Paulo 

c) O desempenho das autoridades chinesas na gestão e contenção da COVID-19 recebeu 
elogios da OMS. 

d) Nos Estados Unidos já foram confirmados mais de 3 milhões de casos da doença que 
provocou a pandemia conhecida como COVID-19.  

 
 

REDAÇÃO 
 

 Comente, de forma sucinta, qual lição ou quais lições podem ser extraídas do advento 
da COVID-19 e seus trágicos impactos, tendo como cenário de referência os acontecimentos 
no BRASIL e, se o desejar, no MUNDO ou em ambos. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_de_2009

