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Observação importante: trata-se de uma séria ADVERTÊNCIA. A redação é a única questão da prova 
que tem o caráter ELIMINATÓRIO. Sugerimos que você inicie a prova pela redação. Após finalizar a 
redação e clicar em SALVAR, inicie as questões objetivas e ao final clique em ENVIAR. Caso venha a ocorrer 
o encerramento do tempo da prova (às 12h), sem que a redação tenha sido salva e a prova encaminhada, o 
candidato receberá o conceito “N”, sendo eliminado do concurso. 

 
REDAÇÃO 

A matéria abaixo é um fragmento de texto publicado em 10/11/2020, no Portal da ANUP, de autoria do Prof. Sebastião 
Gregório de Mattos. 

As diretrizes que devem pontuar uma proposta educacional para nos ajudar a construir um mundo melhor é o caminho a ser seguido 
que envolve: 

1. Empoderar os estudantes para que eles tenham determinação e autoconfiança para ter um projeto de vida apoiado no lema 
que só pela educação poderão ter um futuro melhor. 

2. Ter empatia. Abandonar o individualismo e aprimorar o sentimento colaborativo de como posso ajudar meu semelhante. 
3. Trabalhar de forma colaborativa. Neste mundo complexo em que vivemos não é possível dominar todas as áreas de 

conhecimento e consequentemente precisamos das habilidades de outros para vencermos os desafios que só unidos 
poderemos superar. 

4. Aprender através do erro. Não ter medo de equivocar-se e saber que é errando que se aprende. 
5. Imaginação e Criatividade precisam ser treinados para os desafios tornarem-se questões normais na vida de cada um. 
6. Emoção e Diversão. Aprender deve ser visto como uma atividade prazerosa e divertida e não como obrigação a ser cumprida. 
7. Criar tecnologia. Daqui por diante é ela que resolve tudo e devemos ser os criadores e não simplesmente seus usuários. 

Considerando as 7 diretrizes apontadas pelo professor, com total liberdade, eleja uma como a prioritária e justifique a sua 
escolha, discorrendo sobre A PRINCIPAL DIRETRIZ. 
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Língua Portuguesa   
 

TEXTO  
Os instrumentos de astros do rock que bateram recordes em leilões 
                                                                                         Por Da Redação  

 
Andam em ritmo de heavy metal os leilões de guitarras vintage que pertenceram a astros do rock. Para esquentar 

de vez esse mercado agitado de antiguidades pop, a Julien’s Auction, sediada no estado americano da Califórnia, anunciou 
que vai colocar, no pregão, dois instrumentos do acervo de Eddie Van Halen, falecido em outubro. A expectativa é 
amealhar quase setecentos mil reais na venda de dois modelos mais icônicos do acervo do músico no evento previsto para 
ocorrer no começo de dezembro. Apesar da excitação provocada pelo anúncio, o saldo ficará muito aquém da arrecadação 
obtida no leilão do violão usado por Kurt Cobain na gravação do Acústico MTV do Nirvana: mais de trinta milhões de 
reais, o que o coloca no topo da lista dos artigos do gênero mais caros de todos os tempos, segundo ranking elaborado 
pelo site Loudwire. 

Em junho do ano passado, o músico David Gilmour do Pink Floyd arrecadou cerca de oitenta milhões de reais 
com o leilão de 120 instrumentos de sua coleção. O montante obtido no evento acabou sendo doado à Client Earth, uma 
organização que atua no combate às mudanças climáticas. A guitarra que alcançou o maior lance foi a Black Strat, que 
aparece nas gravações de clássicos como Wish You Here e The Dark Side of the Moon. 

Rendeu quinze milhões de reais o leilão da Fender assinada por astros como Brian May e Jimmy Page para 
arrecadar fundos para as vítimas do tsunami na Ásia em 2004. 

Depois de um sumiço de décadas, uma GibsonJ-160E Acoustic-Electric utilizada pelo ex-beatle, em 1962, foi 
localizada e leiloada em 2015, sendo arrematada por mais de dez milhões de reais. 
                                 (Adaptado de Revista Veja, novembro de 2020.) 
 
 
 

1) “A expectativa é amealhar quase setecentos mil reais na venda (...).”(1º§)   
De acordo com o texto, o significado da palavra sublinhada é ... 

 
a) ... disseminar. 

b) ... dilapidar. 

c)   ... ganhar antecipadamente. 

d) ...  acumular aos poucos.  

 
 
2) “(...) anunciou que vai colocar, no pregão, dois instrumentos do acervo de Eddie Van Halen (...).”(1º§)  

A correta classificação da palavra que sublinhada é ...     
              

a)  ... pronome relativo. 

b)  ... conjunção subordinativa causal. 

c)  ... conjunção subordinativa integrante. 

d)  ... conjunção coordenativa explicativa. 

 
 
3)  “(...) astros como Brian May e Jimmy Page para arrecadar fundos (...).”(3º§)    

O valor semântico da oração reduzida de infinitivo destacada é... 
 

a) ... comparação.       

b) ... finalidade.        

c)   ... concessão.  

d) ... proporção.       
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4) A opção em que o antecedente do pronome relativo está corretamente indicado é ... 
  

a) ...  “(...) que pertenceram a astros do rock.” (1º§) - guitarras.        

b) ...  “(...) que atua no combate às mudanças climáticas.” (2º§) – montante. 

c) ...  “(...) que alcançou o maior lance (...)” (2º§) – gravações.       
d) ...  “(...) que aparece nas gravações de clássicos (...)” (2º§) – Client Earth.       

 

 

5)  A opção em que o agente da passiva está destacado é...  

 
a) ... “ (...) os leilões de guitarras vintage (...)” (1º§).       
    
b)  ... “Em junho do ano passado, o músico David Gilmour do Pink Floyd arrecadou (...)” (2º§).  

c) ... “ Rendeu quinze milhões de reais o leilão da Fender (...)”(3º§).  

d)  ... “ (...) utilizada pelo ex-beatle, em 1962 (...)”(4º§).    

  

             Biologia  
 
6) Os chamados seres procariotas como as bactérias são caracterizados pela ausência da membrana nuclear também 

denominada de: 
a) Plasmalema 
b) Carioteca 
c) Microtubulo 
d) Tilacóide 
 

7)  Uma das interações mais comuns no reino animal ocorre entre o tubarão e a rêmora que se fixa ao corpo do tubarão 
e, com isso, obtém restos alimentares e um eficiente meio de transporte. Esta interação é denominada: 
a) Parasitismo 
b) Mutualismo 
c) Comensalismo 
d) Amensalismo 

 
8) Um aluno estava ao microscópio óptico comum observando dois cortes histológicos: um de fígado de rato e o outro 

de uma folha elodea (planta de aquário). Que estrutura celular permitiu ao estudante identificar a folha de elodea? 
a) Cloroplastos 
b) Ribossomos 
c) Lisossomos 
d) Mitocôndrias 

 
9) Entre os artrópodes, as antenas são encontradas em número variado. Assinale a alternativa que corresponde 

respectivamente aos grupos onde se observa ausência de antenas, um par de antenas e dois pares de antenas: 

a) Inseto, aracnídeo e crustáceo 
b) Crustáceo, aracnídeo e inseto 
c) Inseto, crustáceo e aracnídeo 
d) Aracnídeo, inseto e crustáceo 
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10) Identifique entre as opções abaixo, a única que contém informação incorreta: 
a) A delimitação do espaço no qual vivem determinadas espécies de seres vivos é identificada como habitat. 
b) Em Ecologia, “população” e “comunidade” basicamente têm o mesmo significado e se confundem entre si em 

conceito e definição. 
c) Nicho ecológico é a descrição de como um ser vivo se situa e se comporta em um determinado ecossistema. 
d) O que resulta das interações entre os seres vivos que ocupam um determinado espaço é identificado como 

fatores bióticos. 
 

 

Matemática 
 

11) Uma instituição de ensino pretende fazer os novos crachás de identificação de seus funcionários com 
números de 3 algarismos distintos, utilizando os algarismos de 0 a 9. A quantidade de crachás produzida 
será igual a: 

a) 1000 
b) 900 
c) 720 
d) 648 

 
12) Uma função polinomial do 2o grau, f(x), se anula nos pontos x = 1 e x = 5. Então, pode-se afirmar que: 

a) f tem um máximo no ponto x = 3 
b) f tem um mínimo no ponto x = 3 
c) f(x) = x2 + 6x + 5 
d) f(x) = ax2 – 6ax + 5a, para algum a  IR 
 

13) Um consumidor comprou um automóvel por R$45.000,00 e constatou que, no final de cada ano de uso, 
o valor de mercado do veículo diminui para 80% do valor de um ano atrás. O valor do carro após x anos 
de uso deve ser indicado pela equação: 

a) x = (0,8)x · 45.000,00 
b) y = (0,8)x · 45.000,00 
c) x = (0,8)y · 45.000,00 
d) y = (0,8) · 45.000,00x 

 
14) Seja ℕ o conjunto dos números naturais. Se n   ℕ, a regra que define uma relação binária de ℕ em ℕ 

é: 
a) n é associado ao resto de sua divisão por 5 
b) n é associado ao seu antecessor 
c) n é associado a sua terça parte 
d) n é associado a p tal que p é divisível por n 
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15) O sistema abaixo, de incógnitas x e y, é: 

 

a) impossível, para todo k real diferente de -21 
b) possível e indeterminado, para todo k real diferente de -63 
c) possível e determinado, para todo k real diferente de -21 
d) possível e indeterminado, para todo k real diferente de -3 
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QUÍMICA 
 

16) Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem apresentado números altos de dengue no ano 2020. Foram 
registrados até junho deste ano mais de 900 mil casos da doença. 

Fonte: https://brasil61.com/noticias/ministerio-da-saude-notifica-924-238-casos-provaveis-de-dengue-em-
2020-bras201860 

O óleo de Citronela é o nome popular dado às espécies Cymbopogon winterianus e Cymbopogon nardus. Esse 
óleo é muito usado, como repelente de insetos, propriedade atribuída à presença de substâncias como o 
citronelal e geraniol, é indicado na prevenção da dengue. 
Considerando as estruturas do citronelal e do geraniol, avalie as afirmações a seguir. 
 
 
 

 
 
 
 
I. O citronelal é um álcool monoterpenóide e o geraniol é um aldeído monoterpenóide. 
II. Somente o citronelal apresenta isomeria ótica. 
III. O citronelal e o geraniol são isômeros de função. 
IV. A reação de hidrogenação completa do geraniol produz um álcool de cadeia saturada. 
V. O citronelal e o geraniol são moléculas apolares. 
 
É correto apenas o que se afirma em: 

a) II, III e IV. 
b) I, II e V. 
c) II e III. 
d) I e IV. 
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17) Uma queimada pode ser referida como uma reação de queima (combustão) de biomassa ao ar livre, que 

pode ocorrer por razões naturais ou causada pelo homem. Quimicamente, essa reação pode ser expressa 
de acordo com a seguinte equação química: 

[CH2O] + O2 → CO2 + H2O, 
onde [CH2O] = composição média da biomassa. Apesar de se processar com a participação do ar atmosférico, 
trata-se de uma reação de combustão incompleta através da qual outras substâncias também são produzidas 
durante uma queimada, por exemplo, monóxido de carbono (CO), óxidos nitrosos (NOx) – em especial o óxido 
nítrico (NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2) formados pelo processo térmico e pela oxidação do nitrogênio 
presente no vegetal, matéria particulada (fuligem), além de cinza de granulometria variada e partículas de 
aerossóis entre outras. 
Fonte: http://cfq.org.br/noticia/a-quimica-por-tras-das-queimadas-conselheiro-do-crq-mt-descreve-impactos-

do-fogo-para-a-saude-e-a-natureza/ 

 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações, sobre as reações de queima 
de biomassa. 
 
(     ) Os gases emitidos nas queimadas modificam o equilíbrio climático e biogeoquímico do planeta. 

(     ) Principalmente o gás carbônico (CO2), como também o monóxido de carbono (CO), óxido nitroso 
(N2O), metano (CH4) e a formação do ozônio (O3), provocam a poluição do ar atmosférico pela 
fumaça e fuligem que provocam a deterioração ambiental devido ao efeito estufa. 

(     ) Aerossóis são partículas gasosas que se encontram suspensas, geralmente o ar. Podemos citar a 
fumaça e a poeira, por exemplo. 

(     ) As queimadas são grandes fontes de produção de gases tóxicos e material particulado que 
influenciam a química e a física atmosférica, e produzem espécies químicas que mudam 
significativamente o pH da água da chuva. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) F – F – V – F 

b) V – V – F – V 

c) F – V – V – F 

d) V – F – F – V 
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18)  Alfa monobenzoato de glicerol (α-MBG) é um importante éster que pode ser obtido a partir do glicerol, 

possui elevada aplicabilidade como um alternativo verde em relação a epicloridrina no desenvolvimento 
de fármacos beta bloqueadores, tais como o carvedilol e propranolol. Esta molécula pode ser obtida pela 
esterificação entre glicerol e ácido benzóico. Considere a reação em equilíbrio a seguir. 
 

 

 
 
 
Sobre o equilíbrio químico da reação, assinale a opção correta. 
 

a) O uso de catalisador na reação, provoca o deslocamento do equilíbrio no sentido direto. 
b) Com a adição de ácido benzóico, nenhuma alteração irá ocorrer na reação. 
c) A diminuição da concentração de α-MBG na reação, provoca o deslocamento do equilíbrio no 

sentido inverso. 
d) O aumento da concentração do glicerol na reação, provoca o deslocamento do equilíbrio no 

sentido direto. 
 

 

LITERATURA BRASILEIRA 
TEXTO  
 
À mesma dona Ângela 
 
Anjo no nome, Angélica na cara! 
Isso é ser flor, e Anjo juntamente: 
Ser Angélica flor, e Anjo florente, 
Em quem, senão em vós, se uniformara: 
 
Quem vira uma tal flor, que não a cortara, 
De verde pé, da rama florescente; 
E quem um Anjo vira tão luzente, 
Que por seu Deus o não idolatrara? 
 
Se pois como Anjo sois dos meus altares, 
Fôreis o meu Custódio, e a minha guarda, 
Livrara eu de diabólicos azares. 
 
Mas vejo, que por bela, e por galharda, 
Posto que os Anjos nunca dão pesares, 
Sois Anjo, que me tenta, e não me guarda.  
            (MATOS, Gregório de. À mesma dona Ângela. Poemas escolhidos. São Paulo, Cultrix, s/d. p.202.) 
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19)  O nome do estilo de época a que o soneto pertence é ... 
 

a)  ... Modernismo. 

b)  ... Realismo. 
c)  ... Barroco. 

d)  ... Naturalismo. 

 

20) O poema revela uma característica fundamental da maneira como era visto o relacionamento amoroso na época: a 

oposição. 

O nome que recebe a figura de linguagem que traz a oposição entre duas ideias contrárias é ... 

 
a) ...  comparação. 
 
b) ...  silepse. 

 

c)  ...  metáfora. 
 

d)  ...  antítese. 
 

21)  Por ser anjo e flor, a mulher desperta sentimentos contraditórios no poeta. Esses sentimentos revelam-se através de 
dois verbos da segunda estrofe. 
O verbo que indica desejo do poeta em relação à mulher-flor é ... 

 
a) ... ver. 

b) ... cortar. 

c) ... idolatrar. 

d) ... uniformizar. 

Física 
 

22) Se, para reduzir a poluição sonora, o nível máximo sonoro for alterado de 50 dB (decibéis) para 40 dB, 
que característica da onda sonora será alterada? 

 
a) Amplitude  
b) Frequência 
c) Altura  
d) Timbre  

 
23) Um raio luminoso incide em uma superfície espelhada plana e é refletido. Sabendo que o ângulo formado 

entre o raio incidente e o raio refletido é de 70°, determine a medida do ângulo formado entre o raio 
incidente e a normal. 

 
a) 35º 
b) 70º 
c) 110º 
d) 140º 
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24) Leia as afirmativas abaixo: 
 

I – Para que se admita a existência de calor, basta haver diferença de massa entre dois corpos. 
II – Não há máquina térmica, operando em ciclos, que transforme integralmente calor em trabalho.           
III – O calor é uma forma de energia em trânsito devido a uma diferença de temperaturas. 
IV – A temperatura é a medida do calor de um corpo. 

 
Estão corretas as afirmativas: 

 
a) I e II, apenas               
b) II e III, apenas          
c) III e IV, apenas           
d) I, II, III e IV 

INGLÊS 
 
 
 

AMAZON NEAR TIPPING POINT OF SWITCHING FROM RAINFOREST TO SAVANNAH 
Fiona Harvey – Environmental Correspondent 

The Guardian, Mon 5 Oct 2020 10.00 BST 
 
Much of the Amazon could be on the verge of losing its distinct nature and switching from a closed canopy rainforest to 
an open savannah with far fewer trees as a result of the climate crisis, researchers have warned. 
 
Rainforests are highly sensitive to changes in rainfall and moisture levels, and fires and prolonged droughts can result in 
areas losing trees and shifting to a savannah-like mix of woodland and grassland. In the Amazon, such changes were 
known to be possible but thought to be many decades away. 
 
New research shows that this tipping point could be much closer than previously thought. As much as 40% of the existing 
Amazon rainforest is now at a point where it could exist as a savannah instead of as rainforest, according to a study 
published in the journal Nature Communications. 
 
Any shift from rainforest to savannah would still take decades to take full effect, but once under way the process is hard 
to reverse. Rainforests support a vastly greater range of species than savannah and play a much greater role in absorbing 
carbon dioxide from the atmosphere. 
 
Parts of the Amazon are receiving much less rain than they used to because of the changing climate. Rainfall in about 
40% of the forest is now at a level where the rainforest could be expected to exist as savannah instead, according to the 
study, led by the Stockholm Resilience Centre, based on computer models and data analysis. 
 
Last year, Brazil’s president, was warned that the continued destruction of the Amazon by fire and loggers would bring 
the region closer to a tipping point where rainforest could turn to savannah. This year’s fires in the Amazon are the worst 
in a decade, with a 60% increase in fire hotspots compared with last year. 
 
From:www.the guardian.com>amazon near tipping point of switching from rainforest to savannah-study/Environment 
 
 
Read the text above and then answer the following questions according to it. Read the questions carefully and 
choose the best alternative. There is just one correct answer. 
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25) In this text, we have a study where researchers warn about the possibility of shifting the rainforest to a savannah. 
They based this possibility on some facts that can result in that shifting.   
All the sentences are related to it except one. 

a) Florestas tropicais são altamente sensíveis a mudanças nos níveis de chuva e umidade resultante da crise 
climática. 

b) Por causa de mudanças climáticas, partes da Amazônia estão recebendo muito menos chuvas do que era 
costume. 

c) As savanas abrigam uma vasta gama de espécies de árvores por causa do clima muito úmido. 
d)  Tem havido uma contínua destruição da Amazônia por queimadas e madeireiros.   
 
 

26) Read the following alternatives and mark the only one that does NOT describe accurately the word 
grammatical class and the meaning, in the sentence, of the underlined words, according to the text. 

a) ...from a closed canopy rainforest to an open savannah... (1st paragraph) – The two words are verbs, meaning 
fechou and abriu respectively. 

b) …such changes were known to be possible… (2nd paragraph) – It’s a noun, meaning mudanças. 
c) …according to a study published in the journal Nature Communications. (3rd paragraph) – It’s a preposition, 

meaning de acordo com. 
d) This year’s fires in the Amazon are the worst in a decade (6th paragraph) – It’s an adjective in the superlative 

form, meaning o pior. 
 
 

27) Modal verbs (or helping verbs) add specific meaning to the main verb in a sentence. 
The author uses the modal verbs can, could, would.  In some sentences of the text the author wants to express 
levels of possibility.  
 Mark the alternative where the author uses the modal verb to indicate more possibility.  
 
a) Much of the Amazon could be on the verge of losing its distinct nature …(1st paragraph) 
b) ....and prolonged droughts can result in areas losing trees and shifting to a savannah-like mix of woodland 

and grassland. (2nd paragraph) 
c) As much as 40% of the existing Amazon rainforest is now at a point where it could exist as a savannah 

instead of as rainforest,  ( 3rd paragraph) 
d) Any shift from rainforest to savannah would still take decades to take full effect, ( 4th paragraph) 

 
 

ESTUDOS SOCIAIS 

28) Identifique entre as afirmativas das opções abaixo a que contém informação falsa. 
a) Não só em relação ao novo coronavírus, mas, também pode ser atribuída à China a origem dos 

surtos de Sars. 
b) As doenças referidas na opção anterior (letra “a”) estão relacionadas com vírus que acometeram 

animais e foram transmitidos a humanos. 
c) Os primeiros a apresentar os sintomas da Coovid-19 foram dois médicos da cidade de Wuhan. 
d) Pode ser atribuído ao tamanho e à enorme população da China a condição de ser ela a maior 

contribuidora para que surjam e se espalhem doenças infeccionas pelo mundo, mas, não se pode 
ignorar o gosto dos chineses por alimentação exótica. 
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29) O “covidão” surgiu no Brasil. Relacionado a tal vergonha estão associados os fatos transcritos nas 
opções abaixo, exceto em uma que não corresponde à verdade já conhecida.  Identifique-a: 

a) Ao lado do avanço do coronavírus em nosso país, assistimos à escalada de operações contra a 
corrupção envolvendo dinheiro público. 
b) Arrolam-se entre as unidades da federação cujos governos são acusados de operações 
fraudulentas, entre outras, as seguintes: Amapá, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. 
c) Participam das operações, ainda que em graus diferentes, entre outros: Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), Controladoria Geral da União (CGU), Ministério Público Federal (MPF) e Polícia 
Federal 

d) Os contratos e as compras investigadas alcançam hoje a cifra de quarenta milhões de reais. 
 
 
 

30) No site do UOL-ECONOMIA, em 25/11/2020, constatava-se a abordagem “Pandemia gera 
escassez de matéria prima e faz preços subirem no Brasil”. Que opção entre as abaixo — 
destoando da matéria em destaque —  deve ser identificada como falsa e inoportuna? 

a) A demanda abaixo do esperado: tanto no mercado interno quanto no externo, com destaque para a 
China, caiu a procura por commodities brasileiras. 

b) Falta de matéria-prima é a maior em 19 anos e leva indústria a reduzir produção. 
c) “Há um descompasso entre produção e oferta no mercado. ” 
d) Redução da produção no começo da pandemia – é o primeiro fator que explica a falta de insumos 

nos últimos meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


