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O excerto anterior apresenta uma síntese acerca do 
primeiro dos setes amores da personagem Silvestre da 
Silva. Considere essa experiência amorosa no contexto da 
primeira parte da narrativa e assinale a alternativa correta.  
 
a) A mulher é idealizada em cada caso relatado, não 

havendo espaço para uma ótica realista. 
 
b) A experiência amorosa recebe tratamento solene e 

sublime por parte das personagens. 
 
c) A personagem masculina se caracteriza pelo interesse 

sexual; a feminina, pela devoção ao marido. 
 

d) O protagonista da narrativa se frustra em sua crença 
amorosa a cada vez que se apaixona. 

 
 
QUESTÃO 14 
 
"A noção de programa genético (...) desempenhou um 
papel importante no lançamento do Projeto Genoma 
Humano, fazendo com que se acreditasse que a decifração 
de um genoma, à maneira de um livro com instruções de 
um longo programa, permitiria decifrar ou compreender 
toda a natureza humana ou, no mínimo, o essencial dos 
mecanismos de ocorrência das doenças. Em suma, a 
fisiopatologia poderia ser reduzida à genética, já que toda 
doença seria reduzida a um ou diversos erros de 
programação, isto é, à alteração de um ou diversos genes".  
 
(Edgar Morin, A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas 
temáticas idealizadas e dirigidas por Edgar Morin. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil Ltda, 2012, p. 157.) 
 
A expressão programa genético, mencionada no trecho 
anterior, é 
 
a) uma alegoria, pois sintetiza os mecanismos 

moleculares subjacentes ao funcionamento dos genes 
e dos cromossomos no contexto ficcional de um 
programa de computador. 
 

b) uma analogia, pois diferencia os mecanismos 
moleculares subjacentes ao código genético e ao 
funcionamento dos cromossomos dos códigos de um 
programa de computador. 
 

c) uma metáfora, pois iguala toda a informação genética 
e os mecanismos moleculares subjacentes ao 
funcionamento e expressão dos genes com as 
instruções e os comandos de um programa. 
 

d) uma analogia, pois contrasta os mecanismos 
moleculares dos genes nos cromossomos e das 
doenças causadas por eles com as linhas de comando 
de um programa de computador. 

 
 

QUESTÃO 15  
 
Na opinião de Klaus R. Mecke, professor no Instituto de 
Física Teórica da Universidade de Stuttgart, Alemanha, o 
uso da linguagem da física na literatura obedeceria ao 
seguinte propósito: 

Uma função literária central da fórmula seria simbolizar a 
violência. A fórmula torna-se metáfora para a violência, 
para o calculismo desumano, para a morte e para a fria 
mecânica - para o golpe de força. Recorde-se também O
Pêndulo de Foucault, de Umberto Eco, em que a fórmula 
do pêndulo caracteriza o estrangulamento de um ser 
humano. Passo a citar: “O período de oscilação, T, é 
independente da massa do corpo suspenso (igualdade de 
todos os homens perante Deus)...”. Também aqui a 
fórmula constitui uma referência irônica à marginalização 
do sujeito, reduzido à “massa inerte” suspensa.  
 
(Adaptado de Klaus R. Mecke, A imagem da Física na Literatura. Gazeta de 
Física, 2004, p. 6-7.) 

Segundo Mecke, a função literária de algumas noções da 
Física, presentes em determinados romances, expressa 

 
a) a falta de liberdade do sujeito nas relações sociais, 

mas o uso da independência do período do pêndulo 
simples com a massa do corpo suspenso, feito por 
Umberto Eco, está incorreto. 

b) a revogação parcial das leis da natureza, e o uso da 
independência do período do pêndulo simples com a 
massa do corpo suspenso, feito por Umberto Eco, está 
correto. 

 
c) a concordância quanto ao modo como representamos 

a natureza, mas o uso da independência do período do 
pêndulo simples com a massa do corpo suspenso, 
feito por Umberto Eco, está incorreto. 

 
d) a privação da liberdade do ser humano, e o uso da 

independência do período do pêndulo simples com a 
massa do corpo suspenso, feito por Umberto Eco, está 
correto. 

 
 
QUESTÃO 16  
 
Em 1961, o poeta António Gedeão publica o livro Máquina 
de Fogo. Um dos poemas é “Lágrima de Preta”. Musicado 
por José Niza, foi gravado por Adriano Correia de Oliveira, 
em 1970, e incluído no seu álbum “Cantaremos”. A canção 
foi censurada pelo governo português. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lágrima de preta 
 
Encontrei uma preta 
que estava a chorar, 
pedi-lhe uma lágrima 
para a analisar. 
 
Recolhi a lágrima 
com todo o cuidado 
num tubo de ensaio 
bem esterilizado. 
 
Olhei-a de um lado,  
do outro e de frente: 
tinha um ar de gota  
muito transparente. 

Mandei vir os ácidos,  
as bases e os sais, 
as drogas usadas  
em casos que tais. 
 
Ensaiei a frio,  
experimentei ao lume, 
de todas as vezes  
deu-me o que é 
costume: 
 
Nem sinais de negro,  
nem vestígios de ódio. 
Água (quase tudo)  
e cloreto de sódio. 
 
(António Gedeão, Máquina de 
fogo. Coimbra: Tipografia da 
Atlântida,1961, p. 187.)  
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Os versos anteriores articulam as linguagens literária e 
científica com questões de ordem ética e política. 
Considerando o contexto de produção e recepção de 
“Lágrima de Preta” (anos 1960 e 1970, em Portugal), o 
propósito artístico desse poema é 
 
a) inadequado quanto à análise social, ao refutar que 

haja racismo e preconceito na sociedade, e incorreto 
no aspecto científico, ao descrever as propriedades 
químicas de uma lágrima. 

b) inadequado quanto à análise social, ao refutar a 
existência de racismo e preconceito na sociedade, mas 
correto no aspecto científico, ao descrever as 
propriedades químicas de uma lágrima. 
 

c) pertinente quanto à análise social, ao registrar o 
racismo e a preconceito na sociedade, e correto no 
aspecto científico, ao descrever as propriedades 
químicas de uma lágrima. 

 
d) pertinente quanto à análise social, ao registrar o 

preconceito e o racismo na sociedade, mas incorreto 
no aspecto científico, ao descrever as propriedades 
químicas de uma lágrima. 

 
 

QUESTÃO 17 
 
O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do 
estômago para o esôfago, em direção à boca, podendo 
causar dor e inflamação. A pHmetria esofágica de longa 
duração é um dos exames que permitem avaliar essa 
doença, baseando-se em um resultado como o que é 
mostrado a seguir. 
 

 
 
Dados: O pH normal no esôfago mantém-se em torno de 4 
e o pH da saliva entre 6,8-7,2. 
 
Assim, episódios de refluxo gastroesofágico acontecem 
quando o valor de pH medido é 
 
a) menor que 4; no exemplo dado eles ocorreram com 

maior frequência durante o dia. 
 
b) maior que 4; no exemplo dado eles ocorreram com 

maior frequência à noite. 
 
c) menor que 4; no exemplo eles não ocorreram nem 

durante o dia nem à noite. 
 
d) maior que 4; no exemplo eles ocorreram durante o 

período do exame. 
 
 

QUESTÃO 18 
 

Dois estudantes, de massa corporal em torno de 75 kg, da 
Universidade de Northumbria, no Reino Unido, quase 
morreram ao participar de um experimento científico no 
qual seriam submetidos a determinada dose de cafeína e a 
um teste físico posterior. Por um erro técnico, ambos 
receberam uma dose de cafeína 100 vezes maior que a 
dose planejada. A dose planejada era de 0,3 g de cafeína, 
equivalente a três xícaras de café. Sabe-se que a União 
Europeia, onde o teste ocorreu, classifica a toxicidade de 
uma dada substância conforme tabela a seguir. 
 
 

Categoria DL50 (mg/kg de massa corporal) 
muito tóxica menor que 25 

tóxica de 25 a 200 
nociva de 200 a 2000 

 
Considerando que a DL50 – dose necessária de uma dada 
substância para matar 50% de uma população – da cafeína 
é de 192 mg/kg, no teste realizado a dose aplicada foi 
cerca de 
 

a) 100 vezes maior que a DL50 da cafeína, substância 
que deve ser classificada como nociva. 

 
b) duas vezes maior que a DL50 da cafeína, substância 

que deve ser classificada como tóxica. 
 
c) 100 vezes maior que a DL50 da cafeína, substância 

que deve ser classificada como tóxica. 
 
d) duas vezes maior que a DL50 da cafeína, substância 

que deve ser classificada como nociva. 
 
 

QUESTÃO 19 
 
Fake News ou não? Hoje em dia, a disponibilidade de 
informações é muito grande, mas precisamos saber 
interpretá-las corretamente. Um artigo na internet tem o 
seguinte título: “Glutamato monossódico, o sabor que 
mata!”. Em determinado ponto do texto, afirma-se:  
 

“Só para você ter ideia dos riscos, organizações 
internacionais de saúde indicam que a ingestão diária de 
sódio para cada pessoa seja de 2,3 gramas. O glutamato é 
composto por 21% de sódio e, com certeza, não será o 
único tempero a ser acrescentado ao seu almoço ou jantar. 
Além disso, o realçador (glutamato) só conta um terço do 
nutriente que é encontrado no sal de cozinha.”  
 
Dados de massas molares em g·mol-1: sódio = 23, cloreto = 
35,5, glutamato monossódico = 169. 
 
Para tornar a argumentação do artigo mais consistente do 
ponto de vista químico, você sugeriria a seguinte reescrita 
dos trechos destacados: 
 

a) “A porcentagem em massa de sódio no realçador 
(glutamato) é de 13,6%.”; “Por outro lado, o realçador só 
conta com cerca de um terço do nutriente que é 
encontrado no sal de cozinha.”. 

 

b) “A porcentagem em massa de sódio no realçador 
(glutamato) é de 39,3%.”; “Além disso, o realçador contém 
cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado 
no sal de cozinha.”.  
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Fake News ou não? Hoje em dia, a disponibilidade de 
informações é muito grande, mas precisamos saber 
interpretá-las corretamente. Um artigo na internet tem o 
seguinte título: “Glutamato monossódico, o sabor que 
mata!”. Em determinado ponto do texto, afirma-se:  
 

“Só para você ter ideia dos riscos, organizações 
internacionais de saúde indicam que a ingestão diária de 
sódio para cada pessoa seja de 2,3 gramas. O glutamato é 
composto por 21% de sódio e, com certeza, não será o 
único tempero a ser acrescentado ao seu almoço ou jantar. 
Além disso, o realçador (glutamato) só conta um terço do 
nutriente que é encontrado no sal de cozinha.”  
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a) “A porcentagem em massa de sódio no realçador 
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cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado 
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alternativa C
Os versos da canção foram escritos durante a 
ditadura salazarista portuguesa e tencionam, 
assim, denunciar o preconceito e o racismo 
daquela sociedade naquele momento. Quan-
to ao aspecto científico, ao reduzir a composi-
ção da lágrima a apenas “Água (quase tudo) /  
e cloreto de sódio”, o autor comete uma im-
propriedade, aceita apenas no plano poético.


