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-- PARTE – 2 -- 

  Na rua, de novo pensou em Maria Rosa, Rafael, o marido. 

Não sentia a menor saudade. Mas lembrava-se. Dirigiu-se para a 

estrada, afastando-se cada vez mais da estação. Sorriu como se 

pregasse uma peça a alguém: em vez de voltar logo, ia antes 

passear um pouco. Um homem passou. Então uma coisa muito 

curiosa, e sem nenhum interesse, foi iluminada: quando ela era 

ainda uma mulher, os homens. Não conseguia ter uma imagem 

precisa das figuras dos homens, mas viu a si própria com blusas 

claras e cabelos compridos. A sede voltou-lhe, queimando a 

garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada 

de Petrópolis é muito bonita. 

  No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada, 

uma preta descalça enchia uma lata de água.  

  Mocinha ficou parada, espreitando. Viu depois a preta 

reunir as mãos em concha e beber. Quando a estrada ficou de 

novo vazia, Mocinha adiantou-se como se saísse de um 

esconderijo e aproximou-se sorrateira do chafariz. Os fios de 

água escorreram geladíssimos por dentro das mangas até os 

cotovelos, pequenas gotas brilharam suspensas nos cabelos. (...) 

  O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem. E tinha 

muito passarinho que voava do abismo para a estrada. A estrada 

branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como 

estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e 

morreu. 

Clarice Lispector. Viagem a Petrópolis. 

 In: Legião Estrangeira. São Paulo: Rocco, 2002. 

Tendo como base o fragmento de texto precedente e o conto do 

qual ele foi extraído — Viagem a Petrópolis, de Clarice 

Lispector —, julgue os itens 11 a 13 e assinale a opção correta no 

item 14, que é do tipo C. 

11 Mocinha encontra-se desnorteada física e psicologicamente, 

conforme se depreende da maneira como ela é apresentada e 

da descrição de suas ações e de seus pensamentos. 

12 A narrativa remete à tradição regionalista da literatura 

brasileira, pois o destino da personagem é determinado pelos 

fenômenos e pelas formas da natureza, nas suas 

manifestações climáticas e topográficas. 

13 No trecho “A estrada branca de sol se estendia sobre um 

abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou 

a cabeça no tronco da árvore e morreu”, o termo “de sol” e a 

oração “como estava cansada” exprimem noção de causa nos 

períodos em que aparecem. 

14 As imagens que figuram no pensamento de Mocinha antes 

de sua morte deslocam-se da atenção com os outros para 

 

FIM ITEM 

Quebranto  

 

às vezes sou o policial que me suspeito 

me peço documentos 

e mesmo de posse deles 

me prendo 

e me dou porrada 

  

às vezes sou o porteiro 

não me deixando entrar em mim mesmo 

a não ser 

pela porta de serviço 

  

às vezes sou o meu próprio delito 

o corpo de jurados 

a punição que vem com o veredicto 

  

às vezes sou o amor que me viro o rosto 

o quebranto 

o encosto 

a solidão primitiva 

que me envolvo no vazio 

(...) 

Cuti. Negroesia. Belo Horizonte: Mazza, 2010. 

Com base no poema Quebranto, apresentado anteriormente, 

julgue os itens seguintes. 

15 A repetição da locução adverbial “às vezes” no início de 

cada estrofe do poema marca o ritmo do tempo em que as 

ações descritas pelo eu lírico acontecem. 

16 Na primeira estrofe do poema, o eu lírico recorre ao emprego 

da voz reflexiva para criar os efeitos de sentido pretendidos. 

17 As acusações feitas pelo eu lírico a si mesmo mostram que 

os obstáculos mencionados são individuais e têm caráter 

eventual. 

18 A proposição de ações afirmativas, que garantem a negras e 

negros vagas em posições de prestígio social, e políticas 

culturais de fomento à cultura de matriz africana visa alterar 

a forma como a população negra se vê e como ela é vista, de 

maneira a combater, a longo prazo, o racismo estrutural. 

A a lembrança de si mesma. 

B a relação com a sua família. 

C o interesse dos homens nela. 

D o estado de miséria de sua vida. 
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Cálice 

 
Como beber dessa bebida amarga? 
Tragar a dor, engolir a labuta? 
Mesmo calada a boca, resta o peito 
Silêncio na cidade não se escuta 
De que me vale ser filho da santa? 
Melhor seria ser filho da outra 
Outra realidade menos morta 
Tanta mentira, tanta força bruta. 

Chico Buarque e Gilberto Gil. 

 

Cálice (versão) 

 
Há preconceito com o nordestino 
Há preconceito com o homem negro 
Há preconceito com o analfabeto 
Mas não há preconceito se um dos três for rico, pai 
A ditadura segue meu amigo Milton 
A repressão segue meu amigo Chico 
Me chamam Criolo e o meu berço é o rap 
Mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. 

Criolo. 

Com relação à canção Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, e 
à versão dessa canção feita pelo rapper Criolo, julgue os itens 19 
a 24 e assinale a opção correta no item 25, que é do tipo C. 

19 No verso “Mesmo calada a boca, resta o peito”, da letra 
composta por Chico Buarque e Gilberto Gil, as palavras 
“boca” e “peito” remetem, respectivamente, à expressão, que 
está reprimida, e ao sentimento, que persiste mesmo no 
silêncio. 

20 A intervenção feita pelo rapper Criolo na letra da canção é 
uma forma de paródia que interpreta e atualiza o texto de 
Chico Buarque e Gilberto Gil e destaca o preconceito como 
ferramenta de opressão no presente. 

21 Os versos “Me chamam Criolo e o meu berço é o rap / Mas 
não existe fronteira pra minha poesia, pai” situam o lugar 
estético de enunciação do texto no hip-hop, o que pode ser 
uma justificativa para a ruptura com a métrica da 
composição de Chico Buarque e Gilberto Gil. 

22 Enquanto a composição de Chico Buarque e Gilberto Gil 
situa-se no contexto da repressão praticada pelo Estado 
brasileiro durante o regime militar, entre os anos de 1964 e 
1985, a versão de Criolo faz alusão a práticas violentas e 
opressoras do Estado brasileiro na atualidade. 

23 Décadas após a redemocratização brasileira, denúncias 
levaram o Estado brasileiro a instaurar a Comissão Nacional 
da Verdade, com o objetivo de promover o esclarecimento 
circunstanciado de crimes cometidos durante o regime 
militar. 

24 Na organização argumentativa da versão de Criolo para a 
música Cálice, o verso “Mas não há preconceito se um dos 
três for rico, pai” contém o argumento mais relevante para a 
argumentação, uma vez que revela a origem do preconceito. 

25 No verso “Silêncio na cidade não se escuta”, da composição 
de Chico Buarque e Gilberto Gil, o termo “Silêncio” 
desempenha a mesma função sintática que 
 

FIM ITEM 

  O poder corresponde à habilidade humana não apenas 
para agir, mas também para agir em concerto. O poder nunca é 
propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e permanece 
em existência apenas enquanto o grupo se conserva unido. 
Quando dizemos que alguém está “no poder”, na realidade nos 
referimos ao fato de que ele foi empossado por um certo número 
de pessoas para agir em seu nome. A partir do momento em que 
desaparece o grupo do qual se originara o poder desde o começo, 
“seu poder” também se esvanece. Em seu uso corrente, quando 
falamos de um “homem poderoso” ou de uma “personalidade 
poderosa”, já usamos a palavra poder metaforicamente; aquilo a 
que nos referimos sem a metáfora é o vigor. O vigor, de modo 
inequívoco, designa algo no singular, uma entidade individual; é 
a propriedade inerente a um objeto ou a uma pessoa e pertencente 
ao seu caráter, podendo provar-se a si mesmo na relação com 
outras coisas ou pessoas, mas sendo essencialmente diferente 
delas.  
  A hostilidade quase instintiva dos muitos contra o único 
tem sido sempre atribuída, de Platão a Nietzsche, ao 
ressentimento, à inveja dos fracos aos fortes, mas essa 
interpretação psicológica não atinge o alvo. É da natureza de um 
grupo e de seu poder voltar-se contra a independência, a 
propriedade do vigor individual. 

Hannah Arendt. Sobre a violência. (com adaptações). 

Grândola, Vila Morena 
Terra da fraternidade 
O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti, ó cidade 
Em cada esquina, um amigo 
Em cada rosto, a igualdade 
O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti, ó cidade 

Zeca Afonso. Grândola, Vila Morena. Versão da Banda 365. 

!FimDoTexto! 
A partir do fragmento do texto Sobre a violência, de Hannah 
Arendt, e da letra da canção Grândola, Vila Morena, de Zeca 
Afonso, anteriormente apresentados, julgue os itens de 26 a 31 e 
assinale a opção correta nos itens 32 e 33, que são do tipo C. 
26 Segundo Hannah Arendt, o indivíduo poderoso não pode ser 

subjugado por nenhum tipo de grupo. 
27 A violência da tirania do dinheiro e da informação é um dos 

pilares do mundo globalizado que, por meio do controle das 
mentes, possibilita o domínio avassalador do sistema 
financeiro pelos atores hegemônicos, que visam ao lucro. 

28 Hannah Arendt afirma que o vigor de um grupo depende do 
seu número de integrantes e do seu tempo de existência. 

29 A habilidade humana para agir em concerto, referida no 
texto de Hannah Arendt, pode ser reconhecida na letra e no 
uso da canção Grândola, Vila Morena, mote de um levante 
revolucionário. 

30 A política como fenômeno humano é pensada pela filosofia 
desde a Antiguidade, constituindo-se como um tema de 
investigação filosófica até os dias atuais. 

A “a labuta”, no verso “Tragar a dor, engolir a labuta?” da 
composição de Chico Buarque e Gilberto Gil. 

B “Melhor”, no verso “Melhor seria ser filho da outra” da 
composição de Chico Buarque e Gilberto Gil. 

C “preconceito”, no verso “Mas não há preconceito se um
dos três for rico, pai” da versão de Criolo. 

D “fronteira”, no verso “Mas não existe fronteira pra minha
poesia, pai” da versão de Criolo. 
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31 Hannah Arendt considera insuficiente a interpretação 
psicológica de que a “hostilidade (...) dos muitos contra o 
único” configura um ressentimento ou uma inveja dos fracos 
em relação aos fortes. 

32 A ideia central do texto de Hannah Arendt é apresentada na 
seguinte afirmação: 
 

FIM ITEM 
33 A canção Grândola, Vila Morena, de Zeca Afonso, 

tornou-se um símbolo musical contra ditaduras e fascismos 
na luta pela democracia, um tema da filosofia política. 
A transmissão dessa canção pelo rádio em Portugal, no dia 
25 de abril de 1974, serviu de mote para o levante conhecido 
como 
 

FIM ITEM 

  Pessoas que cresceram escutando histórias profundas 
reportam eventos que não estão na literatura, nas narrativas 
oficiais, e que atravessam do plano da realidade cotidiana para 
um plano mítico de narrativas e contos. É o mais velho contando 
uma história, ou um mais novo que teve uma experiência que 
pode compartilhar com o coletivo ao qual ele pertence, e isso vai 
integrando um sentido da vida, enriquecendo a experiência da 
vida de cada sujeito, mas constituindo um sujeito coletivo. 
  Essa percepção do sujeito coletivo surge muito cedo para 
nós. Eu devia ter uns 17 anos de idade quando eu, meus pais, 
irmãos, um tio e alguns primos mais novos fomos todos 
engolfados numa caravana, saindo do nosso lugar de origem, para 
buscar outro pouso, outro lugar para continuarmos vivendo. 
  Nós saímos do Rio Doce para o mundo. Esse grupo que 
saiu do Rio Doce por volta de 1966-1967 tinha experimentado a 
dissolução dos coletivos pela violência que chegava lá devido à 
ocupação daquele território, com disputa de terra, conflitos 
fundiários agudos e uma negação permanente do direito de a 
gente ser e de ter uma experiência de viver coletivos. 
  Nossos vizinhos tinham sítios, inclusive aqueles que 
tomaram a terra dos índios tinham pequenas propriedades. A 
maneira de existir coletivamente não cabia mais naquele lugar, e 
ficou inviável para a gente como coletivo naquele lugar. Os que 
estavam resistindo faziam isso à custa da própria vida; tinha 
gente sendo assassinada, porque não cabiam mais naquele lugar. 
Tivemos que buscar outro lugar. 

Jailson de Souza e Silva. Ailton Krenak – A potência do sujeito coletivo. Entrevista. 

Internet:<revistaperiferias.org> (com adaptações). 

Considerando o fragmento de texto anterior, extraído de uma 
entrevista concedida pelo intelectual indígena Ailton Krenak, 
bem como a partir do vídeo A questão indígena em 4 minutos, 
julgue os itens a seguir. 
34 Nesse trecho da entrevista, Ailton Krenak descreve o 

processo de deslocamento de parte de seu povo da sua região 
de origem (o Rio Doce, em Minas Gerais) como um 
fenômeno da migração característica, constitutiva, do modo 
de vida tradicional dos povos indígenas no Brasil. 

35 A argumentação do último parágrafo do texto apoia-se na 
oração “A maneira de existir coletivamente não cabia mais 
naquele lugar”. 

36 A identificação dos povos indígenas como “sujeito coletivo”, 
feita por Krenak, expressa uma identidade que associa 
pertencimento étnico e território, no sentido de que terras 
indígenas não são propriedade mercantil, mas, sim, 
territorialidades que asseguram a reprodução física e cultural 
dos modos de vida próprios de cada povo/etnia. 

37 Krenak faz referência a um contexto de violências contra 
povos indígenas que se intensificou na década de 60 do 
século XX em meio às políticas desenvolvimentistas 
impulsionadas pela implantação do regime civil-militar no 
Brasil, período em que milhares de indígenas morreram 
vítimas de violências e epidemias. 

38 A questão indígena no Brasil envolve uma disputa de 
interesses em torno da Amazônia Legal brasileira, onde os 
territórios indígenas se caracterizam como ilhas de cobertura 
vegetal que atuam como barreiras contra a exploração de 
recursos naturais por empresas privadas. 

39 Os direitos assegurados aos indígenas na Constituição 
Federal de 1988 são resultantes de grande mobilização 
capitaneada pelo movimento indígena e seus aliados desde a 
década de 70 do século passado. 

40 No trecho “tinha gente sendo assassinada, porque não 
cabiam mais naquele lugar” (último parágrafo), a 
substituição da forma verbal “cabiam” por cabia prejudicaria 
a correção gramatical do texto, embora mantivesse o seu 
sentido original. 

Espaço livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A O poder tende a sobrepor-se ao vigor. 
B O vigor se define por contraposição ao poder.  
C O poder tem relação direta com a coletividade e sua

união. 
D Vigor e poder são facetas metafóricas das relações entre

pessoas e grupos sociais. 
 

A Revolução do Porto. 
B Revolução das Rosas. 
C Revolução dos Povos. 
D Revolução dos Cravos. 
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Oscar Niemeyer. Palácio do Itamaraty.  

 
Mary Vieira. Ponto de Encontro. 1969. 

  As obras arquitetônicas do Distrito Federal são registros 

visuais da história e, como tais, indicam possibilidades de pensar 

os sentidos identitários e de pertencimento à nova capital. A sede 

do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Palácio do 

Itamaraty, em Brasília, apresenta especial interesse para análise, 

em função do contexto de reelaboração de seu projeto 

arquitetônico e das disputas políticas em torno de sua efetivação. 

A consolidação de Brasília como capital demandava a 

transferência do Itamaraty, seja por seu simbolismo para a 

diplomacia internacional, que acompanhava o surgimento da 

nova capital modernista, seja pelos significados históricos dessa 

instituição. Apesar de a sua pedra fundamental ter sido lançada 

por Juscelino Kubitschek no ano de 1960, demorou uma década 

até a inauguração do novo Palácio do Itamaraty. 

!FimDoTexto! 

Tendo como referência inicial o texto anterior e as imagens 

apresentadas, correspondentes ao Palácio do Itamaraty e à obra 

Ponto de Encontro, de Mary Vieira, julgue os itens a seguir. 

41 As disputas em torno da permanência e da consolidação da 

nova capital, no decorrer dos anos de planejamento 

arquitetônico e construção do Palácio do Itamaraty em 

Brasília, constituem indícios da presença de um movimento 

retornista empreendido pelos opositores da política de JK 

durante a década imediatamente posterior à inauguração de 

Brasília. 

42 Diferentemente das demais obras arquitetônicas de Brasília, 

o novo Palácio do Itamaraty rompeu com os padrões 

modernistas que orientaram as obras de Oscar Niemeyer na 

capital federal, sinalizando um padrão arquitetônico 

totalmente inédito. 

43 A obra Ponto de Encontro, uma das obras de arte instaladas 

no Palácio do Itamaraty em Brasília, é uma referência à 

possibilidade de interação entre lugares e sujeitos, em função 

de suas formas dinâmicas. 

COMERCIANTE 

(a seus dois acompanhantes, ao guia e ao cule que vai levando as 

bagagens) Depressa, seus moleirões! Precisamos chegar ao posto 

de Han dentro de dois dias, pois temos de levar um dia de 

vantagem, custe o que custar. 

(ao público) Eu sou o comerciante Karl Langmann, e vou de 

viagem para a cidade de Urga, onde espero fechar o negócio de 

uma concessão. Meus concorrentes vêm aí, atrás de mim. O 

negócio é de quem chegar primeiro. Graças à minha esperteza, e 

à minha disposição para vencer quaisquer dificuldades, e à 

dureza com que sempre tratei todo o meu pessoal, até aqui a 

viagem foi feita quase que na metade do tempo que costuma 

levar. Por azar, meus concorrentes parecem ter alcançado 

também uma rapidez igual.  

(olha para trás, com o binóculo) Lá vêm eles de novo, vejam só: 

sempre nos meus calcanhares! 

(ao guia) Por que não dá em cima desse cule? Foi para isso que 

contratei você! Mas, pelo visto, o que querem fazer é turismo às 

minhas custas. Vocês nem podem fazer ideia de quanto custa 

uma viagem destas: porque o dinheiro não é de vocês! Se vai 

continuar me sabotando, eu faço queixa de você na Agência, 

assim que chegarmos em Urga!  

 

GUIA  

(ao cule) Veja se pode apertar mais o passo!  

 

COMERCIANTE 

  Sua garganta não dá o tom certo: nunca há de ser um guia 

de verdade. Eu devia ter chamado um mais caro. Os outros estão 

cada vez mais perto. Bata nesse rapaz, para ele andar! Vamos, o 

que está esperando? Eu não sou favorável à pancada, mas há 

umas horas em que só batendo! Se eu não chego primeiro, estou 

falido! Para o transporte da minha bagagem, você foi chamar 

logo o seu irmão. Foi ou não foi? Confesse! Não bate nele porque 

é seu parente. Eu sei muito bem como vocês são: não é que lhes 

falte brutalidade. Ou você bate nele, ou está despedido! Depois 

pode ir queixar-se na Justiça, por causa do salário. Meu Deus do 

céu, eles estão nos alcançando! 

Bertold Brecht. A exceção e a regra. 

!FimDoTexto! 

Considerando o trecho precedente, da peça A exceção e a regra, 

de Bertold Brecht, julgue os itens subsequentes. 

44 Um dos temas abordados na peça A exceção e a regra é a 

dominação de classes, representado, no trecho apresentado, 

nas diversas situações em que o comerciante abusa do poder 

para com seus contratados. 

45 A correção gramatical e a coerência do texto seriam 

mantidas caso o período “Por azar, meus concorrentes 

parecem ter alcançado também uma rapidez igual” fosse 

reescrito da seguinte forma: Por azar, parece que meus 

concorrentes alcançaram também uma rapidez igual. 

46 Na peça, Brecht inicialmente apresenta o personagem do 

comerciante como uma pessoa agradável e bondosa, a fim de 

confundir o espectador. 

47 Na cena em que o personagem Karl se apresenta diretamente 

ao público, a quarta parede teatral é quebrada. 

48 A peça revela a exploração nas relações trabalhistas, por 

meio de abusos de poder e da opressão pelo medo. 

49 Brecht não costumava trabalhar de forma didática em suas 

peças, razão por que seus textos não conseguiam interferir na 

maneira de pensar do espectador. 



 

  CEBRASPE | UnB | PAS3 – Edital: 2020
 

 

 

 

 

 

 

Tarsila do Amaral. Morro da Favela, 1924. 

  Obra central da primeira exposição de Tarsila do Amaral 

em Paris, pode-se dizer que essa pintura contribuiu com o 

contexto da pintura de cenas nacionais estereotipadas para 

exportação. A favela aparece romantizada, higienizada, sem 

privações, conflitos, repressão policial ou contrastes sociais, mas 

como um modo de vida interiorano em meio à cidade. 

Internet: <medium.com> (com adaptações). 

Considerando a obra Morro da Favela, de Tarsila do Amaral, e 

o texto precedente, julgue os itens a seguir. 

50 Na obra apresentada, os elementos composicionais 

ordenados apoiam a harmonização da tela. 

51 Estudos recentes mostram que o racismo foi estruturado até 

mesmo na forma de ocupação do território, de maneira a 

relegar a população negra, nas grandes cidades, às regiões 

com maiores carências de serviços públicos como 

saneamento básico, escolas e hospitais. 

52 A presença de elementos geométricos revela a influência 

cubista na obra. 

53 A tela Morro da Favela promoveu o modo de vida pacato e 

rural do Brasil da década de 20 do século passado. 

54 A representação do morro da favela na tela de Tarsila condiz, 

em certa medida, com a realidade do local à época da 

produção da obra. 

55 A pintura de Tarsila do Amaral contribuiu para a criação da 

imagem de um Brasil popular e miscigenado: em uma favela 

idílica e colorida, os personagens negros anunciavam um 

país com origens escravistas, mas com um futuro promissor 

e alegre, imagens que se contrapunham às teorias racistas do 

final do século XIX. 

56 Sem recursos financeiros ou auxílio de políticas públicas de 

habitação, a maioria da população negra, com o fim da 

escravidão, ocupou os morros, áreas de difícil urbanização e 

pouco valorizadas pelo mercado imobiliário. 

  A obra Quarteto para o Fim dos Tempos, de Olivier 

Messiaen, foi escrita com base na passagem bíblica Apocalipse 

de João (capítulo 10, versículos de 1 a 7), para ser tocada em 

quatro instrumentos — violino, clarineta em si bemol, violoncelo 

e piano —, e possui oito movimentos. 

  No sexto movimento, Dança do Furor para as Sete 

Trombetas, os quatro instrumentos em uníssono, com texturas 

rítmicas que descrevem o som de gongos e trombetas, 

representam as seis trombetas do apocalipse, que precede uma 

série de catástrofes, e a sétima trombeta anuncia o ato consumado 

do mistério de Deus. 

  O oitavo movimento, Louvor à Imortalidade de Jesus, 

representa uma profunda meditação religiosa referente à 

imortalidade de Jesus Cristo e possui música apenas para violino 

e piano. O longo solo de violino no registro agudo e a ideia de 

sinos representada pela parte do piano transcrevem a ressurreição 

de Cristo e sua ascensão aos céus para junto de Deus. 

 

A partir desse texto e com base na obra Quarteto para o Fim 

dos Tempos, de Olivier Messiaen, julgue os próximos itens. 

57 Além da clarineta, um instrumento de sopro, Messiaen 

utilizou, na obra, violino, violoncelo e piano, que são 

instrumentos de cordas cuja produção de som tem como 

diferença o fato de que, no violino e no violoncelo, as cordas 

são friccionadas, enquanto no piano, são percutidas. 

58 O sexto movimento é interpretado por sete instrumentos de 

sopro de metal, por isso o emprego da expressão “Sete 

Trombetas” no nome desse movimento. 

59 Violino e violoncelo são instrumentos com as posições das 

notas musicais bem definidas em seus corpos, sendo, 

portanto, desnecessária a habilidade do instrumentista para 

defini-las ou afiná-las. 

60 Organista e compositor francês de obras dotadas de uma 

rítmica peculiar que influenciou uma geração de 

compositores e de temas ligados à religiosidade, Olivier 

Messiaen compôs e apresentou o Quarteto para o Fim dos 

Tempos em um campo de concentração onde ficou preso 

durante a Segunda Guerra Mundial. 

61 No oitavo movimento, o quarteto inteiro toca durante todo o 

tempo. 

62 No período que forma o primeiro parágrafo, o emprego da 

vírgula imediatamente antes da oração coordenada “e possui 

oito movimentos” é facultativo. 
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Frida Kahlo. Autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos, 1932. 

Tendo como referência inicial o autorretrato de Frida Kahlo, 
julgue os itens a seguir. 

63 No autorretrato, Frida representou dois países com níveis 
distintos de desenvolvimento: o México, indígena e 
ancestral; e os Estados Unidos da América, potência 
industrial e tecnológica. 

64 O raio, ou descarga elétrica atmosférica, representado no 
autorretrato de Frida Kahlo, é um fenômeno que ocorre 
devido à variação de potencial elétrico entre uma nuvem e a 
superfície terrestre. 

65 A empresa estadunidense Ford, representada no autorretrato 
de Frida Kahlo, anunciou recentemente o fechamento de 
fábricas e o encerramento total de suas atividades no Brasil 
devido aos incentivos fiscais oferecidos por outros países 
latino-americanos, como Colômbia e Chile, que já possuem 
plantas industriais dessa empresa. 

66 A competividade e a riqueza da indústria automobilística dos 
Estados Unidos da América estão representadas no 
autorretrato pelo complexo industrial da Ford Motors, 
situado na cidade de Detroit, no estado de Michigan, um dos 
grandes centros urbanos industriais do mundo atual. 

  Propus a noção de necropolítica e necropoder para 
explicar as várias maneiras pelas quais, em nosso mundo 
contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da 
destruição máxima de pessoas e da criação de “mundos de 
morte”, formas novas e únicas da existência social, nas quais 
vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes 
conferem o status de “mortos-vivos”. 

Achille Mbembe. Necropolítica. N-1 Edições, 2015, p. 146 (com adaptações). 

A partir do fragmento de texto apresentado, julgue os itens 
subsequentes. 

67 A globalização e a competitividade global são os 
fundamentos da destruição de várias economias endógenas, 
pela diminuição das rendas, pelo desemprego e pela 
precarização do trabalho, de maneira que as populações 
empobrecidas são submetidas à exploração e à 
desvalorização. 

68 A reestruturação produtiva é um fenômeno socioespacial, 
pois envolve um sistema complexo de políticas locais 
articulado aos novos objetos e às formas espaciais da 
globalização, como zonas processadoras de exportações e 
expansão da agricultura moderna, setores geradores de 
emprego em larga escala e aumento da renda dos 
trabalhadores envolvidos nessas atividades. 

69 O aumento da compra e do registro de armas de fogo no 
Brasil durante a pandemia de covid-19 conforma-se à noção 
de necropolítica de Mbembe: uma ação cotidiana de 
transformação da arma de fogo em um objeto de consumo 
em um contexto social de desigualdade e violência em 
diversas escalas. 

70 Formadas por distintos processos de formação de palavras, 
as palavras “necropoder” e ‘mortos-vivos’ carregam a ideia 
de morte em suas acepções. 

  As infecções sexualmente transmissíveis (IST) e a AIDS 
em adolescentes são problemas graves e ainda pouco visíveis no 
campo da saúde. A população brasileira na faixa etária de 10 a 
19 anos é expressiva, correspondendo a cerca de 17,9% da 
população total; quando somada à população jovem, de até 
24 anos, corresponde a 26,7% do total de brasileiros. Esse 
contingente populacional representa um dos grandes desafios da 
sociedade para que um futuro melhor lhe seja garantido. Apesar 
de a AIDS ser a segunda causa de morte entre adolescentes no 
mundo, seu impacto global é frequentemente invisível. Diante do 
aumento observado das taxas de incidência de HIV, são 
necessárias novas estratégias de prevenção. 

Stella Regina Taquette e Luciana Maria Borges da Matta Souza.  
Prevenção de HIV-Aids na concepção de jovens soropositivos.  

In: Revista de Saúde Pública, São Paulo, vol. 53, 2019 (com adaptações). 

Com base no fragmento de texto precedente, julgue o item 71 e 
faça o que se pede no item 72, que é do tipo C. 

71 De acordo com o texto, a alta incidência de AIDS em jovens 
na faixa etária de 10 a 19 anos é um dado que leva à 
conclusão de que essas pessoas estão iniciando sua vida 
sexual cada vez mais cedo. 

72 Assinale a opção que apresenta informação correta a respeito 
das IST conforme o texto.  
 

FIM ITEM 

Ah! Malditos cromossomos! 

De onde veio a cor ou angústia que mora aqui 
No filho eu vejo o pai também 
Ninguém pode evitar 
Todas as características 
Explícitas ou escondidas 
Físicas, psíquicas 
Genética ou adquirida 

Pitty. Malditos cromossomos. 

Considerando esse trecho de música e os assuntos que ele suscita, 
julgue os itens de 73 a 75 e assinale a opção correta no item 76, 
que é do tipo C. 

73 As características físicas, como a cor dos olhos, e as 
psíquicas, como o comportamento socioafetivo, são 
exemplos de características fenotípicas de um indivíduo. 

A O grupo formado pelos jovens com idade entre 19 e 

24 anos corresponde à faixa populacional mais 

expressiva no Brasil e apresenta taxas crescentes de 

incidência de HIV-AIDS. 

B A contaminação por IST é notadamente temida pelos 

jovens brasileiros, em razão da educação sexual prestada 

pelos sistemas público e privado de ensino, que abrange 

posturas e práticas de autocuidado e segurança nas 

relações sexuais para esse grupo etário. 

C A criação de novas estratégias de prevenção das IST, 

como HIV-AIDS, para adolescentes, tema 

frequentemente ignorado nas políticas de saúde pública,

é uma demanda atual. 

D O diálogo familiar a respeito de sexualidade é 

notadamente presente na sociedade brasileira e constitui 

uma forma eficaz de prevenção das IST.



 

  CEBRASPE | UnB | PAS3 – Edital: 2020
 

 

 

 

 

74 Alterações no número de cromossomos, como as observadas 
na maioria dos casos de síndrome de Down, são 
denominadas aneuploidias. 

75 Tanto as características genéticas quanto as adquiridas são 
transmitidas pelos cromossomos. 

76 Considere que, em determinada família, houve transmissão 
de uma doença genética do pai para o filho. Nesse caso,  
 

FIM ITEM 

  Determinadas vacinas contra a covid-19 que foram 
aprovadas para uso emergencial utilizam o RNA mensageiro de 
uma proteína específica do novo coronavírus, para ensinar o 
corpo a se proteger da doença. A segurança das vacinas tem sido 
comprovada nos estudos divulgados, mas a complexidade que 
envolve o tema e a divulgação de notícias falsas espalhadas nas 
redes sociais geraram o boato de que tais vacinas alterariam o 
DNA humano, provocando diversas reações negativas no 
organismo. 

Internet: <saude.abril.com.br> (com adaptações). 

A partir do texto precedente, julgue os itens de 77 a 81 e faça o 
que se pede no item 82, que é do tipo C. 

77 O RNA mensageiro presente na vacina contra a covid-19 se 
insere no DNA do hospedeiro para torná-lo imune à doença. 

78 O processo de tradução do RNA mensageiro viral no 
citoplasma das células humanas produz proteínas idênticas 
às encontradas no vírus, que serão, então, reconhecidas pelo 
sistema imune humano. 

79 O RNA é um ácido nucleico composto pelas quatro bases 
nitrogenadas A, C, G e T. 

80 As trincas de base do RNA mensageiro são denominadas 
códons. 

81 No texto apresentado, a oração reduzida “provocando 
reações negativas diversas” veicula a consequência da 
disseminação de notícias falsas acerca das vacinas nas redes 
sociais. 

82 Com relação ao vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19, 
assinale a opção correta.  
 

FIM ITEM 

  Para se proteger de determinada doença, um grupo de 100 

indivíduos comprou 100 doses de 5 vacinas, nas quantidades 

explicitadas na tabela seguinte. As vacinas foram aplicadas 

aleatoriamente nos 100 indivíduos. 

 

vacina tipo da vacina quantidade 

Madivax vírus inativado 16 

Tembulax vírus inativado 36 

Corentax vetor viral 17 

Parilax RNA 14 

Difomax subunidade proteica 17 

 

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens de 83 a 86 

e faça o que se pede no item 87, que é do tipo B. 

83 A distribuição das quantidades de vacina na tabela tem 

mediana igual a 16,5. 

84 A moda da distribuição das quantidades de vacina é 36, 

portanto a vacina Tembulax é a mais frequente entre as 

apresentadas na tabela. 

85 Caso tenha sido aplicada em um indivíduo uma vacina do 

tipo vírus inativado, a probabilidade de a Tembulax ter sido 

a vacina aplicada é maior que 60%. 

86 Em um grupo de 5 indivíduos vacinados, existem 4! 

combinações possíveis para que apenas 2 indivíduos tenham 

recebido a mesma vacina e os 3 demais tenham recebido 

vacinas diferentes entre si. 

87 Considerando que, em dois indivíduos, tenham sido 

aplicadas vacinas do tipo vírus inativado, calcule a 

probabilidade de esses indivíduos terem recebido vacinas 

diferentes. Multiplique o valor encontrado por 1.000. Após 

efetuar todos os cálculos solicitados, despreze, para a 

marcação no Caderno de Respostas, a parte fracionária do 

resultado final obtido, caso exista. 

Espaço livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A a herança é ligada ao cromossomo X. 
B a herança é autossômica dominante. 
C a doença tem penetrância incompleta. 
D a doença se manifestará no filho apenas se a mãe

também for portadora da mutação. 

A Mutações na proteína de ligação do vírus ao hospedeiro
podem levar a uma seleção natural do tipo direcional
desse vírus. 

B O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, portanto as
mutações que o afetam alteram suas proteínas, mas não
o seu genoma. 

C O próprio vírus produz mutações que o habilitam a
contagiar espécies distintas, como o ser humano e o
morcego. 

D O SARS-CoV-2 se reproduz inserindo seu RNA no
genoma da célula hospedeira. 
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  Em uma população de determinada espécie de pássaro em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg, o tamanho do bico é controlado 

por um único gene autossômico com dois alelos, p e q, sendo o 

alelo p dominante sobre o alelo q. Indivíduos homozigotos qq 

apresentam bico curto, enquanto indivíduos homozigotos pp, 

assim como os heterozigotos, apresentam bico longo. A 

frequência do alelo que determina bico curto (q) é de 30%. 

 

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens 

seguintes. 

88 Para que essa população esteja em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, os cruzamentos devem ocorrer ao acaso. 

89 Seleção natural e deriva genética são fatores evolutivos que 

atuam para manter as frequências alélicas em equilíbrio 

genético. 

90 A porcentagem de indivíduos heterozigotos na população em 

questão é de 42%. 

  As regiões de incidência de certas flores do cerrado foram 

mapeadas com o auxílio de um sistema de coordenadas 

cartesianas xOy. A flor caliandra foi encontrada apenas dentro da 

circunferência de equação x² + y² − 6y + 5 = 0, e a flor 

flamboyant apenas dentro da elipse esboçada na figura seguinte, 

na qual também foi traçado o trecho de determinada estrada. Em 

cada foco da elipse, há uma base de acampamento, e o trecho da 

estrada está localizado sobre a reta de equação y = −x + 2. 

As medidas estão em quilômetros. 

 

 

 

Tendo como referência as informações precedentes, e 

considerando 1,41 como valor aproximado da √2, julgue os itens 

de 91 a 93 e faça o que se pede no item 94, que é do tipo B. 

91 A estrada passa por uma base de acampamento. 

92 As duas espécies de flores mencionadas não podem ser 

encontradas juntas, visto que não há intersecção entre suas 

regiões de incidência. 

93 A área da região onde foi encontrada a flor caliandra é menor 

do que a área da região onde foi encontrada a flor 

flamboyant. 

94 Calcule a distância mais curta, em decâmetros, para se 

alcançar a estrada, partindo-se da origem do sistema de 

coordenadas. Após efetuar todos os cálculos solicitados, 

despreze, para a marcação no Caderno de Respostas, a 

parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. 

Espaço livre 
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  As raízes complexas de polinômios estão relacionadas 

com os vértices de polígonos. A figura a seguir ilustra o plano de 

Argand-Gauss e duas circunferências, de raios 1 e 3, 

respectivamente, centradas na origem. Na figura, os pontos 

z1, ..., z12 são as raízes complexas da equação z12 − 312 = 0 e são 

os vértices do polígono estrelado. 

 

 

 

Considerando essas informações, julgue os itens 95 e 96 e 

assinale a opção correta no item 97, que é do tipo C. 

95 O comprimento do lado do polígono estrelado que liga o 

ponto z3 ao z8 é maior que |z12 − z5|. 

96 Os pontos 
��

�
, para i = 1, ..., 12, são as raízes complexas da 

equação z12 − 1 = 0. 

97 Sendo i a unidade imaginária, o ponto z5 é igual a 

 

FIM ITEM 

Espaço livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
�

�
 (1 + i √3). 

B 
�

�
 (−1 + i √3). 

C 
�

�
 (1 − i √3). 

D 
�

�
(−1 − i √3). 
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  Na figura seguinte, estão representados, no plano, linhas 
de campo vetorial que terminam em um ponto, identificado por 
P, e três caminhos fechados (Ca, Cb e C1 + C2) que envolvem o 
ponto P. O caminho Ca é circular e centrado em P; os outros 
dois caminhos são arbitrários. A figura mostra, ainda, uma carga 
elétrica pontual Q e dois pontos, identificados por A e B. 

 

Tendo como referência as informações e a figura precedentes, 
julgue os itens a seguir, a respeito de campos vetoriais e 
escalares. 

98 O campo gravitacional é conservativo. 

99 Se existir uma carga elétrica no ponto P, a diferença de 
energia potencial entre dois pontos sobre o caminho Ca será 
nula. 

100 Considerando-se que exista um corpo massivo no ponto P, é 
correto afirmar que fluem mais linhas de forças 
gravitacionais através de Ca que através de Cb. 

101 Se existir uma carga elétrica no ponto P, então Cb será uma 
curva equipotencial. 

102 Se existir uma carga elétrica no ponto P, não haverá 
realização de trabalho quando a carga elétrica Q for 
deslocada de A para B, ao longo de C1, e, em seguida, de B 
para A, ao longo de C2. 

  A próxima figura ilustra linhas de campo elétrico 
associadas a duas cargas elétrica, qa e qb, cada qual com módulo 
igual a 2 × 10−4 C. No eixo central entre elas, está posicionada 
uma carga elétrica q de 10−4 C. Essas três cargas estão separadas 
por 1 m entre si. 

 

 
 

A partir das informações e da figura apresentadas, e considerando 
9 × 109 Nm2C−2 como o valor da constante de Coulomb, julgue o 
item 103 e faça o que se pede no item 104, que é do tipo B. 

103 A partir das linhas de campo elétrico esboçadas na figura, 
conclui-se que qa é uma carga elétrica negativa e qb é 
positiva. 

104 Calcule o módulo da força de Coulomb, em Newton, 
exercida apenas pela carga qa sobre a carga q. Após efetuar 
todos os cálculos solicitados, despreze, para a marcação no 
Caderno de Respostas, a parte fracionária do resultado final 
obtido, caso exista. 

Espaço livre 
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  As baterias de íons lítio funcionam com eletrodos à base 
de materiais de estrutura aberta conhecidos como compostos de 
intercalação, que permitem a entrada e a saída de íons lítio, de 
modo que se estabelece um transporte reversível desses íons. O 
polo negativo é formado por folhas de grafite intercaladas com 
íons lítio (LiyC), enquanto o polo positivo é composto de 
materiais cerâmicos feitos a partir de óxidos de metais de 
transição, como o LixCoO2, também intercalados por íons lítio 
em uma estrutura lamelar. Cobre e alumínio metálicos são 
utilizados como metais coletores de corrente nos polos negativo e 
positivo, respectivamente. Durante o processo de descarga da 
bateria, os íons lítio migram do polo negativo para o positivo 
através de um eletrólito não aquoso, geralmente 
hexafluorofosfato de lítio (LiPF6) a 1 mol/L, e os elétrons fluem 
através do circuito externo, como mostrado na figura a seguir. 

 

 
 

 
  As semirreações envolvidas, descritas a seguir, geram, em 
condições ordinárias de operação, um potencial de célula de 
4,2 V e energia específica de 150 W h kg−1. 
 
polo negativo 

LiyC6(s)  C6(s) + y Li+
(solvente) + y e− 

 
polo positivo 

LixCoO2(s) + y Li+
(solvente) + y e− 

 Lix+yCoO2(s) 
 

Nerilso Bocchi, Sonia R. Biaggio e Romeu C. Rocha-Filho.  
Prêmio Nobel de Química de 2019: láurea pelo desenvolvimento das baterias de íons lítio.  

In: Revista Química Nova na Escola, vol. 41, n.º 4, p. 320-326, nov./2019 (com adaptações). 

Tendo as informações do texto precedente como referência, 
julgue os itens de 105 a 108, faça o que se pede no item 109, que 
é do tipo B, e assinale a opção correta no item 110, que é do 
tipo C. 

105 Durante o processo de descarga da bateria, o polo positivo 
atua como cátodo, no qual os íons lítio sofrem redução. 

106 Se o grafite for substituído por um material mais redutor e as 
demais condições do sistema forem mantidas, ocorrerá uma 
diminuição do potencial elétrico gerado pela bateria. 

107 Um litro da dispersão do eletrólito não aquoso contém mais 
de 150 g de LiPF6. 

108 No processo de carregamento da bateria, os íons lítio migram 
do eletrodo de LixCoO2 para o de LiyC6 e os elétrons fluem 
no sentido da lâmina de cobre, o que implica uma variação 
negativa de energia livre. 

109 Considerando as constantes de Faraday e de Avogadro iguais 

a 96.500 C/mol e 6 1023 mol−1, respectivamente, calcule o 
número de íons lítio que migram do polo negativo para o 
polo positivo de uma bateria de íons lítio que opera durante 
5 h com uma intensidade de corrente elétrica de 193 mA. 
Multiplique o valor encontrado por 10−20. Após efetuar todos 
os cálculos solicitados, despreze, para a marcação no 
Caderno de Respostas, a parte fracionária do resultado final 
obtido, caso exista. 

110 O eletrólito das baterias de íons lítio pode decompor-se 

reversivelmente no solvente não aquoso durante o processo 

de descarga, estabelecendo o seguinte equilíbrio. 

 

         LiPF6(solvente) ⇌ LiF(solvente) + PF5(solvente) H > 0 

Esse processo de decomposição aumenta a resistência interna 

da bateria, reduzindo a sua eficiência, e pode ser agravado 

 

FIM ITEM 

  Uma bateria de lítio com 20 V de tensão e 1 ohm de 

resistência interna está conectada a três resistores ôhmicos (R, R1 

e R2), da forma mostrada na figura a seguir. No circuito, também 

é identificada uma corrente de 0,5 A entre os resistores R1 e R2, 

cada qual com resistência de 20 ohms. 

 

 

 

Considerando essas informações e a figura apresentada, julgue o 

item 111, faça o que se pede no item 112, que é do tipo B, e no 

item 113, que é do tipo C. 

111 A potência elétrica total dissipada nos resistores é igual a 

10 W. 

112 Calcule, em ohms, o valor da resistência elétrica do resistor 

R do circuito. Após efetuar todos os cálculos solicitados, 

despreze, para a marcação no Caderno de Respostas, a 

parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. 

A pelo aquecimento do sistema durante o funcionamento 

da bateria. 

B pela utilização de outro solvente em que o eletrólito 

tenha menor solubilidade. 

C pelo aumento da pressão interna na bateria durante o 

processo de descarregamento. 

D pela presença de traços de LiF e PF5 dispersos 

inicialmente no solvente não aquoso a ser utilizado. 
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113 No eletromagnetismo clássico, a lei de Ampère estabelece 

uma conexão entre corrente elétrica (independente do tempo) 

e campo magnético. O campo magnético é do tipo rotacional 

e suas linhas de forças são curvas fechadas entorno do 

condutor pelo qual circula a corrente. Considerando um 

circuito formado por uma bateria conectada a um resistor, 

assinale a opção que ilustra, de forma correta, as linhas de 

força do campo magnético produzido pela corrente no 

circuito em questão.  

 

FIM ITEM 

Espaço livre 
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  O circuito elétrico a seguir é formado por uma bateria de 

força eletromotriz E, com resistência interna r, conectada a 

dois resistores ôhmicos, R1 e R2. Os componentes do circuito, 

todos ideais, são conectados por fios condutores de resistência 

elétrica nula, pelos quais circula uma corrente elétrica I. 

 

 
 

Com base nas informações e na figura precedentes, faça o que se 

pede no item 114, que é do tipo D. 

114 Esboce, no gráfico disponibilizado a seguir, a variação do 

potencial elétrico nos terminais de cada componente do 

circuito. Use os intervalos delimitados pelas linhas verticais 

pontilhadas para o esboço do gráfico e destaque o intervalo 

em que os elétrons ganham mais energia potencial. 

 

Esse gráfico é de uso opcional, para rascunho. Não se 

esqueça de transcrever a sua resposta para o Caderno de 

Respostas. 

  O paracetamol, ou acetaminofeno, é um fármaco com 

efeito analgésico e antitérmico e de baixa ação anti-inflamatória. 

Conforme mostrado a seguir, sua biotransformação pode seguir 

fundamentalmente duas vias, I e II, ambas com cinética de 

primeira ordem, nas quais se formam, endotermicamente, o 

n-acetil-p-benzoquinonaimina (NAPQI), um metabólito de 

elevada toxicidade, e o sulfato de acetaminofeno (SA), atóxico. 

 

Juliana Lopes e Maria E. Matheus. Risco de hepatotoxicidade do paracetamol (acetaminofem). In: 

Revista Brasileira de Farmácia, vol. 93, n.º 4, p. 411-414, 2012 (com adaptações). 

A partir das informações precedentes, julgue os itens de 115 a 

119 e faça o que se pede no item 120, que é do tipo C. 

115 O metabólito obtido na via I de biotransformação, apesar de 

ser oriundo de uma reação de oxirredução, preserva a 

característica aromática da cadeia carbônica do paracetamol, 

dada a presença de ligações conjugadas em sua estrutura. 

116 Com base nos grupos químicos presentes na estrutura das 

moléculas, é correto concluir que o metabólito obtido na via 

II apresenta força ácida mais elevada que o paracetamol. 

117 De acordo com a cinética de biotransformação pelas vias I e 

II, a taxa de conversão de paracetamol em NAPQI e SA é 

diretamente proporcional à concentração de paracetamol no 

meio. 

118 O esquema a seguir mostra corretamente a variação da 

entalpia das reações de biotransformação I e II do 

paracetamol. 

 

 

119 O paracetamol e o NAPQI são isômeros constitucionais de 

função. 

120 Sabendo que, além das reações de metabolização, o 

paracetamol também pode sofrer hidrólise em meio ácido, 

assinale a opção que apresenta a estrutura química dos 

produtos obtidos da hidrólise do paracetamol.  
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