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REDAÇÃO e responder a todas as questões e fazer as marcações na FOLHA DE RESPOSTAS.
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Texto Motivador 1
A pandemia pela COVID -19 alterou a vida das pessoas, das famílias, e modificou a gestão de
instituições sociais e religiosas; e de governos em vários níveis. Todos tiveram que tomar algumas
atitudes e seguir protocolos de saúde e também tiveram que sofrer consequências restritivas em
suas vidas e gestão.

Texto Motivador 2

O surdo na pandemia – Como a COVID-19 afetou a vida dessas pessoas.
Disponível em: https://blog.signumweb.com.br/curiosidades/o-surdo-na-pandemia/
Acessado em 28/04/2021.

Com base nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre OS
IMPACTOS DAS MEDIDAS RESTRITIVAS PARA OS SURDOS DURANTE A
PANDEMIA. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para a defesa do seu ponto de vista.

PROVA DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Texto I
A importância da leitura
Por Cleane Lima
A importância da leitura para o desenvolvimento do ser humano é fundamental, pois é através da leitura
que somos capazes de ler e conhecer a história do mundo. A história do mundo é registrada hoje pelos
escritos, e devido ao poder da leitura torna possível a compreensão desses escritos, e consequentemente,
conhecer o processo histórico da criação. (...) A importância da leitura deve ser apresentada ao sujeito
desde a infância, pois a leitura contribui extremamente para o desenvolvimento da cognição humana. (...)
Durante a leitura, a compreensão, o poder de síntese, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual é
aprimorado, e a cada leitura o conhecimento é expandido.
(Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/a-importancia-da-leitura - Adaptado. Acessado em 10/05/2021)

As Questões 01 e 02 se referem ao Texto I

QUESTÃO 01
Segundo o Texto I, é incorreto afirmar que:
a) A leitura deve ser apresentada ao sujeito desde cedo, ainda na infância.
b) A leitura expande o conhecimento.
c) Ler não contribui para o desenvolvimento da cognição humana.
d) A leitura permite conhecer a história do mundo.
e) A leitura é fundamental para o desenvolvimento do ser humano.

QUESTÃO 02
Com base nas informações do Texto I, é uma consequência do poder da leitura:
a) O conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais
b) A compreensão dos escritos que narram a história do mundo.
c) O questionamento sobre a origem da vida.
d) O desconhecimento sobre fatos antigos.
e) Todas as afirmativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 03

“O TikTok (iOS/Android) é uma ferramenta para compartilhamento de vídeos curtos, de 15 a 60 segundos,
mas que oferece amplos recursos para editá-los. É possível incluir filtros, legendas, trilha sonora, gifs, fazer
cortes e usar a criatividade.” (Disponível em: https://tecnoblog.net/337651/o-que-e-tiktok/)
Percebe-se que o Tiktok é uma ferramenta versátil que permite compartilhamento de vídeos curtos, porém,
a partir do texto acima é possível concluir que:

a) O Tiktok não permite a inclusão de músicas nos vídeos.
b) Não é possível compartilhar vídeo em outros idiomas,
além do Português.
c) O aplicativo oferece poucos recursos para edição.
d) O tiktok limita a criatividade dos usuários
e) O Tiktok é uma ferramenta de compartilhamento
de vídeos de até um minuto.

Disponível em: https://tecnoblog.net/337651/oque-e-iktok/
Acessado em 10/05/2021

Texto II
Observe a tirinha abaixo que traz um diálogo entre a garotinha Mafalda e seu amigo Monolito.

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/202873158190787425
Acessado em 10/05/2021

As Questões 04 e 05 se referem ao Texto II

QUESTÃO 04
O termo “DELES” presente na fala de Manolito no segundo quadrinho refere-se:
a) Aos Beatles
b) À Música
c) À Mafalda
d) Aos cachorros
e) Ao próprio Manolito

QUESTÃO 05
Podemos substituir o termo “meio mundo” utilizado pela Mafalda no terceiro quadrinho, sem prejuízo de
significado, por:
a)
b)
c)
d)
e)

Metade das pessoas que vivem no mundo
Metade das pessoas que gostam de ouvir música
Poucas pessoas
Muitas pessoas
Ninguém

Texto III

Disponível em: https://www.smpct.org.br/29-de-agosto-dia-nacional-de-combate-ao-fumo/
Acessado em 10/05/2021

As Questões 06 e 07 se referem ao Texto III

QUESTÃO 06

Não é uma doença causada por cigarro citada no texto III:
a) Câncer de Pulmão
b) Ataque Cardíaco
c) Enfisema Pulmonar
d) Câncer de Boca
e) Nenhumas das alternativas anteriores

QUESTÃO 07
O pronome “elas” citado no texto III refere-se:
a) Ao cigarro
b) Às toxinas
c) Às doenças
d) Às campanhas
e) Às fumaças

Texto IV

Disponível em: http://www.upa.unicamp.br/direitos-humanos-armandinho-na-upa
Acessado em 10/05/2021

QUESTÃO 08

Depreende-se da tirinha acima que para alguns, os professores são perigosos por quê:
a) Podem andar armados
b) Podem ser muito rígidos
c) Podem ensinar o povo a pensar
d) Podem dar muitas aulas
e) Nenhuma das alternativas anteriores
Texto V

https://www.seriecrisalida.com.br/

O Dia Nacional do Surdo é comemorado anualmente em 26 de
setembro como forma de lembrar as conquistas desse grupo no Brasil
e também destacar os desafios que eles ainda enfrentam. Um deles
está na baixa presença desse grupo em produções audiovisuais,
com uma falta de inclusão tanto pensando no público quanto em
atores. (...) ainda é difícil encontrar, por exemplo, uma produção
brasileira na língua brasileira de sinais (Libras), ou com atores
surdos. Esse cenário já havia chamado a atenção de Alessandra da
Rosa Pinho quando ela realizava uma graduação em Libras na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e foi isso que a
motivou a escrever e produzir a série “Crisálida”.

Seus grandes diferenciais, comenta Alessandra, estão no fato de ser bilíngue, com diálogos
misturando português e Libras, ter todos os personagens surdos interpretados por atores surdos e
mostrar mais da realidade desse grupo. Em relação às duas primeiras características, a série é a
primeira no Brasil, explica ela. (...) Alessandra destaca que um dos pontos positivos
de “Crisálida” é mostrar diversos aspectos da cultura surda que, em geral, a população ouvinte
desconhece, como os diferentes tipos de línguas de sinais, comunicação entre pessoas surdas e
ouvintes, famílias com pessoas surdas, o uso de implante coclear e as formas de comunicação
desse grupo.
Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,dia-nacional-do-surdo-representacao-de-grupo-nas-telas-ainda-eexcecao,70003451146
Acessado em 12/05/2021.

As Questões de 09 a 11 se referem ao Texto V
QUESTÃO 09
É correto afirmar que a comunidade surda brasileira sente dificuldade em:
a) Realizar uma graduação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
b) Lembrar suas conquistas no Dia Nacional do Surdo.
c) Manter a comunicação com pessoas ouvintes.
d) Destacar os desafios que ainda enfrentam na sociedade.
e) Participar e ter acesso a produções audiovisuais.
QUESTÃO 10

Um aspecto da cultura surda abordado na série “Crisálida”, desconhecido pela população ouvinte,
trata-se de saber que:
a) “Crisálida” é a primeira série bilíngue no Brasil, com diálogos misturando português e Libras.
b) Existem diferentes tipos de línguas de sinais.
c) Existe graduação em Libras na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
d) O dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo.
e) É difícil encontrar uma produção brasileira com atores surdos.

QUESTÃO 11
O que motivou Alessandra da Rosa Pinho a escrever e produzir a série “Crisálida”?
a) O difícil cenário de inclusão para a pessoa surda na produção audiovisual brasileira.
b) Realizar uma graduação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
c) Incentivar o uso de implante coclear.
d) Comemorar anualmente o Dia Nacional do Surdo.
e) Ter o conhecimento bilíngue de dialogar em português e Libras.

Texto VI

Sites do governo federal aprimoram serviços para surdos
Ferramenta de tradução do português para libras ganhou 2 mil novos sinais; a partir de agora,
usuário pode acessar o serviço diretamente nas páginas sem precisar instalar plugin.
(...) Sobre o VLibras: O VLibras é uma tecnologia
assistiva para surdos, gratuita e de código aberto, que
traduz do português para a libras conteúdos presentes
em computadores, dispositivos móveis e plataformas
na Internet. Foi desenvolvida colaborativamente pelo
Ministério da Economia, Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
(RNP) e contou com apoio da Câmara dos Deputados.

Para as pessoas surdas, diversas possibilidades presentes no mundo digital podem ser viabilizadas
a partir do auxílio de tecnologias assistivas, como o VLibras: estudar, trabalhar, consumir
serviços, fazer compras, interagir, comunicar-se com o mundo, ter mais autonomia, exercitar sua
participação social e cidadania.
Disponível em: https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2019/09/sites-do-governo-federal-aprimoram-servicos-para-surdos
Publicado em 27/09/2019 19h43; Atualizado em 27/09/2019 19h49; Acessado em 28/04/2021.

As Questões de 12 a 14 se referem ao Texto VI
QUESTÃO 12
Conforme o texto VI, O VLibras é:
a)
b)
c)
d)
e)

um site do Governo.
uma Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
uma tecnologia assistiva para cegos.
uma tecnologia assistiva para surdos.
Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 13
De acordo com o texto VI, o quê o VLibras possibilita aos surdos?
a)
b)
c)
d)
e)

Ter acessibilidade a bens e serviços.
Ser um comunicador ao interagir com o mundo.
Ser um pesquisador ao ter acesso à ambientes de estudo.
Ser um cidadão do mundo ao exercitar sua participação social.
Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 14

O texto VI traz a informação de que o VLibras foi criado a partir da colaboração com...
a) Ministério da Economia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa (RNP) e Câmara dos Deputados.
b) Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e
Câmara dos Deputados.
c) Ministério da Economia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa (RNP).
d) Ministério da Economia, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e Câmara dos
Deputados.
e) Apenas a resposta (d) está errada.

Texto VII

Fonte: Charge produzida por Salomón (22 de abril de 2020) em circulação nas redes sociais. Disponível em:
https://petletras.paginas.ufsc.br/2020/05/28/as-tecnologias-o-ensino-a-distancia-e-seus-desafios/ - Acessado em 06/05/2021

As Questões 15 e 16 se referem ao Texto VII

https://petletras.paginas.ufsc.br/2020/05/28/as-tecnologias-o-ensino-a-distancia-e-seus-desafios/ - Acesso em 06/05/2021

QUESTÃO 15
Quais contextos críticos são abordados pela imagem?
a) O ensino remoto durante a pandemia da Covid-19.
b) A segregação social com base em diferenças étnicas.
c) A dificuldade de acesso eletrônico por pessoas de baixa renda.
d) A necessidade do isolamento social durante a pandemia da Covid-19.
e) Todas as respostas acima estão corretas.
QUESTÃO 16
Considerando a data de lançamento da charge (22 de abril de 2020), é correto afirmar que:
a) Ela não influencia em nada na leitura da imagem.
b) Ela aumenta o potencial crítico da imagem, por ser uma data histórica no Brasil.
c) Somente com esta informação é possível interpretar a imagem.
d) A imagem se refere a uma realidade que existiu somente naquela data.
e) É uma imagem do passado, que não representa mais nenhuma realidade.

Texto VIII

Disponível
em:
http://www.m
acae.rj.gov.br/
midia/uploads
/Guia%20ED
UCA%C3%8
7%C3%83O%
20DO%20SU
RDO%20NO
%20ENSINO
%20REMOT
O.pdf
Acessado em
28/04/2021.

As
Questões
de 17 a 20 se referem ao Texto VIII

QUESTÃO 17
Além de “falar sempre de frente”, que cuidados o/a professor/a deve ter?
a)
b)
c)
d)
e)

Não tapar a boca com a mão.
Usar barba.
Usar bigode.
Não falar pausadamente.
Todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 18

Além da pessoa surda, quais estudantes se beneficiam com as orientações?
IIIIII-

As pessoas com deficiência auditiva não sinalizantes que usam aparelho auditivo;
Os estudantes que têm habilidade na leitura labial;
O TILSP (Tradutor Intérprete de Língua de Sinais e Português) responsável pela
interpretação;
IV- As pessoas com deficiência auditiva não sinalizantes que não usam aparelho auditivo.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmações II e IV estão corretas.
Somente a afirmação II está correta.
Todas as afirmações estão corretas.
Somente as afirmações I e IV estão corretas.

QUESTÃO 19

São justificativas para gravar a aula, segundo o texto VIII:
a)
b)
c)
d)
e)

O surdo não compreende bem a aula on line, então precisa dela gravada.
O aluno surdo pode pausar o vídeo e rever slides que ilustraram a aula.
O aluno com deficiência auditiva só entende a aula revendo o conteúdo ministrado.
Os alunos surdos e deficientes auditivos têm dificuldades de conexão em casa.
Os alunos surdos só entendem a sinalização dos TILSP nas gravações.

QUESTÃO 20
“...caso não o tenha compreendido num primeiro momento.” Identifique qual expressão no texto
VIII corresponde ao termo (o: artigo definido) acima destacado:
a)
b)
c)
d)
e)

O intérprete que sinaliza.
O estudante que revê a matéria.
O surdo que pausa a gravação.
O conteúdo ministrado.
O primeiro momento.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21

O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra
em Minas Gerais, possui uma extensão de
aproximadamente 2.800 km e passa por vários
estados brasileiros, incluído Sergipe. No nosso
Estado, o Velho Chico – como também é
conhecido – passa por alguns municípios,
servindo, dentre outras coisas, de fonte de renda
através da pesca e do turismo.

Disponível em: https://www.bahia.ws/canion-do-xingo-e-paraisoque-fica-no-sertao-de-sergipe/

Qual município sergipano banhado pelo Rio São
Francisco é conhecido pelo famoso passeio
entre os Cânions na divisa de Sergipe e
Alagoas?

a) Propriá
b) Estância
c) Campo do Brito
d) Canindé do São Francisco
e) Itabaiana
QUESTÃO 22
Há 21 anos era lançado O Auto da Compadecida (2000), um filme adaptado de uma peça teatral
homônima. Dirigido por Guel Arraes, o longa-metragem foi sucesso de crítica e de bilheteria,
atingindo um público de mais de dois milhões de pessoas nos cinemas. Influenciado sobretudo
pelos folhetos de cordel, um autor nordestino juntou histórias e personagens do conto popular para
chegar na obra-prima Auto da Compadecida, lançada em 1955 como uma peça de três atos.
(Fonte: http://jornalismojunior.com.br/o-auto-da-compadecida-do-cordel-para-as-telas-do-cinema/ - Adaptada)

Quem é o autor da obra literária Auto da Compadecida?
a) Guel Arraes
b) Graciliano Ramos
c) Francisco Dantas
d) Ariano Suassuna
e) José de Alencar

QUESTÃO 23

Disponível em: https://media.gazetadopovo.com.br/2017/04/9ee3c57a0869b59bf73f18ca45bea927-gpMedium.jpg

Ponte: 1. Obra construída em aço, concreto armado, madeira etc., suspensa sobre um curso
Imagem Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/356628864217591158/
d’água,
que se destina à passagem de veículos, animais ou pessoas; 2. Qualquer tipo de estrutura
que estabelece a ligação entre duas partes similares.
(Fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ponte).

Por definição ponte é um aparato que liga dois pontos. Porém, em Aracaju existe um
monumento histórico localizado nas imediações da Assembleia Legislativa do Estado, que embora
não atenda às definições anteriores, é denominado de “Ponte”.
Com base nas informações acima, é possível afirmar que a questão se refere ao monumento
conhecido como:
a) Ponte Aracaju-Barra
b) Ponte da Coroa do Meio
c) Ponte do Imperador
d) Ponte do Rio São Francisco
e) Ponte da Lomba
QUESTÃO 24
É chamado de Ano Bissexto aquele ano que tem 366 dias, isto é, possui um dia a mais do que os
365 dias dos anos “normais”. Esse dia a mais é adicionado a cada 4 anos, fazendo surgir o 29 de
fevereiro no calendário. Considerando que 2012 foi um ano bissexto, a partir de 2021, qual o
próximo ano em que teremos o mês de fevereiro com 29 dias?
a) 2016
b) 2022
c) 2024
d) 2026
e) 2028

QUESTÃO 25

Foto: Salmo Duarte (A Notícia) Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/mangue-da-baia-da-babitonga-apresenta-regeneracao-apossofrer-desequilibrio-ambiental

O manguezal é um ecossistema típico de regiões tropicais e subtropicais, normalmente definidas
como zonas de transição entre o ambiente marinho e o terrestre. Um manguezal é formado por
árvores e outras espécies arbustivas que são capazes de resistir ao fluxo marítimo – e,
consequentemente, ao sal da água do mar.
(Fonte: https://www.ecycle.com.br/8708-manguezal.html)

Sobre esse tipo de vegetação é possível afirmar corretamente que:
a) É um ecossistema pouco diversificado, não apresentando grande variedade de espécies
biológicas.
b) É abrigo para várias espécies, além de servir como fonte de renda para algumas populações
ribeirinhas.
c) É o habitat natural de várias espécies, exceto do caranguejo, encontrado apenas em alto-mar.
d) É encontrado em menor quantidade em regiões da Caatinga, longe de qualquer rio.
e) É um ecossistema restrito ao Estado de Sergipe.
QUESTÃO 26
Observe o Mapa do Brasil ao lado e marque a questão que
faz referência correta ao Estado em destaque (mais escuro no
Mapa).
a) O Estado em destaque faz parte da Região Norte do Brasil.
b) A capital desse Estado é Teresina.
c) O Estado a que a questão se refere faz divisa com Sergipe.
d) Esse Estado tem São Luís como sua Capital.
e) É um estado conhecido por suas baixas temperaturas.
Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD

QUESTÃO 27
Os jogos olímpicos têm esse nome porque se referem a uma
cidade da Antiga Grécia chamada de Olímpia, na qual eram
praticados jogos esportivos nos momentos de trégua entre uma
guerra e outra. Tal prática também estava associada a rituais
religiosos.
(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/olimpiadas.htm)

As Olimpíadas que estão previstas para este ano (2021), ocorrerão
em qual continente?
Disponível em:
https://echoboomer.pt/jogos-olimpicosde-toquio-devem-acontecer-em-2021/

a) Americano
b) Europeu
c) Japonês
d) Africano
e) Asiático

QUESTÃO 28
A Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome
metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de
insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer
adequadamente seus efeitos e isso provoca altas taxas
de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma
permanente. O tipo mais comum da diabetes é a do
tipo 2 ou diabetes tardia, que resulta da resistência à
insulina e de deficiência na secreção de insulina.
Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos e geralmente
está associada ao avançar da idade - aparecendo na
maioria dos casos em pessoas acima dos 45 anos.
Pode ser evitada ou prevenida com a adoção de
hábitos saudáveis e uma dieta equilibrada
(Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2052-diabetes - Adaptada
Acessado em 28/04/2021 )

Disponível em:
http://centrodelazeruberaba.caamg.org.br/caa-mg-nacampanha-de-prevencao-e-cuidados-do-diabetes/

Sobre a diabetes tipo 2 é correto afirmar que:
a) Maus hábitos alimentares é um fator que colabora para o surgimento da diabetes.
b) Apenas idosos possuem diabetes.
c) Prática regular de exercícios físicos não ajuda na prevenção da Diabetes.
d) A diabetes não pode ser prevenida.
e) A alimentação não interfere, de forma alguma, no surgimento da diabetes.

QUESTÃO 29
Maria comprou uma bala e uma barrinha de chocolate, nessa compra ela gastou R$ 1,10 (um real e
dez centavos). Considerando que a barrinha custou R$ 1,00 (um real) a mais que a bala, quanto
Maria pagou apenas pela bala?
a) R$ 0,10
b) R$ 1,00
c) R$ 0,05
d) R$ 1,05
e) R$ 0,50
QUESTÃO 30
Mais de 40 granadas da 2ª Guerra Mundial são encontradas em jardim no Reino Unido.
Por Jornal do Brasil
Publicado 03, Maio, 2021,10:05

Uma equipe de desativação de bombas realizou uma detonação controlada e colocou uma
barragem de água para prevenir possíveis incêndios na região. Um total de 42 granadas de fósforo
da Segunda Guerra Mundial foi encontrado na quinta-feira (29) em um jardim britânico, na
localidade de Bramdean, condado de Hampshire, segundo a emissora Itv.
(Fonte: https://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/2021/05/1029949-mais-de-40-granadas-da-2---guerra-mundial-sao-encontradas-em-jardim-noreino-unido.html - Acessado em 28/04/2021).

Considerando apenas o ano de término da 2ª Guerra Mundial, em 2021 terá completado quantos
anos do fim desse conflito?
a) 70 anos
b) 72 anos
c) 73 anos
d) 76 anos
e) 80 anos
QUESTÃO 31
A cidade de São Cristóvão, famosa pela Praça São Francisco, reconhecida como Patrimônio
Mundial pela Unesco:
a) foi a 1ª capital de Sergipe.
b) foi a 2ª capital de Sergipe.
c) é a atual capital de Sergipe.
d) é a atual capital de Aracaju.
e) nunca foi capital de Sergipe.

Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_Minist%C3%A9rio_da_Cultura_Pra%C3%A7a_S%C3%A3o_Francisco__S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o_(SE)_(6).jpg

QUESTÃO 32
Ao comparamos uma bactéria com um vírus, é errado afirmar que:
a) as bactérias são organismos unicelulares (têm uma única célula) e os vírus não são células, mas
partículas.
b) as bactérias se reproduzem ao se dividirem e os vírus se multiplicam somente através de um
hospedeiro.
c) há bactérias que são boas para o organismo do homem enquanto alguns vírus são prejudiciais.
d) todas as bactérias e todos os vírus são prejudiciais ao homem.
e) as bactérias são tratadas com antibióticos, mas os vírus não.

QUESTÃO 33
São biomas de Sergipe:
a) Mata Atlântica e Caatinga
b) Floresta tropical e Caatinga
c) Mata Atlântica e Floresta tropical
d) Deserto e Caatinga
e) Todas as alternativas estão corretas

QUESTÃO 34
Em 2017 qual país declarou a sua saída do Acordo de Clima de Paris (tratado entre 195 países do
mundo para reduzir gradualmente as emissões que causam a mudança climática)
a) Alemanha
b) Estados Unidos
c) Brasil
d) França
e) Itália
QUESTÃO 35
Nas eleições em 2020, Linda Brasil do PSOL foi a candidata de Aracaju eleita com a maior
quantidade de votos para o cargo de:
a) prefeita
b) vice-prefeita
c) vereadora
d) deputada
e) desembargadora

QUESTÃO 36

Se uma pessoa tenta usar água para apagar uma frigideira com óleo que está pegando fogo, o que
acontece?
a) o fogo será apagado pela água, por causa da
densidade e do ponto de ebulição da água.
b) ocorrerá uma explosão, por causa da
densidade e do ponto de ebulição da água e do
óleo.
c) não acontecerá nada, por causa da densidade
e do ponto de ebulição da água e do óleo.
d) a água seria condensada imediatamente, por
causa da densidade e do ponto de ebulição da
água e do óleo.
e) nenhuma das alternativas.
Imagem Disponível em: https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/3-dicas-para-nao-errar-na-hora-de-flambar/

QUESTÃO 37
Qual é o valor de x que poderá satisfazer a equação do primeiro grau:
4x + 5(1 + x) + 3 = 2x – x – 8?
a) 2
b) 5
c) -2
d) -3
e) -10

QUESTÃO 38
Quais são as três Leis de Newton?
a) lei da relatividade, lei da superposição de forças e lei da ação e reação.
b) lei da inércia, lei das variáveis conjugadas e lei da ação e reação.
c) lei da inércia, lei da relatividade e lei da ação e reação.
d) lei da inércia, lei da superposição de forças e lei da ação e reação.
e) lei da inércia, lei da superposição de forças e lei da relatividade.

QUESTÃO 39

Dona Maria vende tapioca na praia da Cinelândia. No domingo ela vendeu três tipos de tapioca:
de queijo, de charque e tapioca doce com leite condensado. A tabela a seguir mostra a quantidade
de tapiocas vendidas:
Sabor
Quantidade
Charque

30

Queijo

21

Doce

09

Disponível em:
https://www.flickr.com/photos/prefeituradeolind
a/48997814228/

Em relação ao número total de tapiocas vendidas no domingo, o gráfico que representa essas
informações, em porcentagem, é:

e) nenhuma das alternativas

QUESTÃO 40
A Rodovia dos Náufragos em Aracaju tem esse nome devido à sua relação com eventos que ocorreram
durante:
a) a descoberta do Brasil
b) a independência do Brasil
c) a Primeira Guerra Mundial
d) a Segunda Guerra Mundial
e) a Guerra do Golfo

Disponível em: https://www.google.com/maps/place/Rod.+dos+N%C3%A1ufragos,+Aracaju+-+SE/@-11.0151243,37.0871061,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x71abac4ca86ac73:0xd875bb281d624e99!8m2!3d-11.0513732!4d-37.1073618

