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A) 6950    B) 7100    c) 7450    d) 8100    e) 8900 
 
O Simétrico Resolve: 

Observando a tabela, podemos perceber a 
existência de uma PA. Veja: 

 
15 1

1
15

15
15

15

a a 14r
a 450

a 450 14 500
r 500

a 450 7000
a ?

a 7450 reais

 


       

 

RESPOSTA C 
 

 

 
 
O Simétrico Resolve: 

Pelos dados do texto, temos: 

Diâmetro da roda 66 cm

Raio da roda 33 cm


 

 

Assim temos: 

λ C Cx y

O (33, 33)

R 33 cm

 

 
2 2 2

C C

2 2 2

2 2

: (x x ) (y y ) R (equação da circunf.)

: (x 33) (y 33) 33

x 66x 1089 y 66y 1089

    

    

     1089
2 2: x y 66x 66y 1089 0 (forma geral)     

 

 
Observação: 
A UNIFOR utilizou como equação de  : 

2 2x y 66x 66y 1089      

RESPOSTA C 

 

 
A área da região interna, em m², vale: 

a) 3000  b) 3200 c) 3400 d) 3600   e) 3800 
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O Simétrico Resolve: 

 
 

somb. ABC EFGS S S

12
52

 



6

(h 6)

2

 
4
8


h

2



52 6h 36 4h

2h 16

h 8

  




 

EFG

2
EFG

2
EFG

8 8
S

2

S 32dam

S 3200m














 

RESPOSTA B 
 

 
a) 6,5   b) 7,0   c) 7,5  d) 8,0  e) 8,5 

O Simétrico Resolve: 

Fortaleza  8 km/ 

BR 116  13 km/ 

Nº de  em Fortaleza  f 

Nº de  na BR 116  b 

f b 17

8,1 f 13b 176,9

 
   

 

 
Multiplicando a 1ª equação por –8,1, temos: 

8,1 f 8,1 b 137,7

8,1

    

f 13b 176,9

4,9b 39,2

b 8 litros

  




 

RESPOSTA D 

 

 

O Simétrico Resolve: 

Pelos dados do texto temos: 
– Suco Integral: 100% de polpa 

– Suco: 50% de polpa 
– Néctar: 30% a 50% de polpa 
– Refresco: menos de 10% de polpa 
 

2000mL

5% de 2000 mL 100mL

50% de 200 mL 100mL

Ana

2litros de refrigerante com 5% polpa de laranja

Ana : 200mL suco com 50% polpa de abacaxi

V 100 100 200 mL












  







 
 

35% de 600 210mL

50% de 200mL 100mL

Beto

600 mL néctar com 35% polpa de pêssego

Beto : 200mL suco com 50% polpa de caju

V 210 100 310 mL











  



  

 

8% de 800 mL 64mL

Carlos

800mL refresco com 8% polpa de graviola

Carlos : 200mL suco int egral de uva

V 64 200 264 mL






   




 

a) Ana ingeriu menos polpa que Carlos 
b) Carlos ingeriu menos polpa que Beto 
c) Ana ingeriu menor polpa que Carlos 
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d) Carlos 264 mL  Ana: 200 mL 
 
 

 ingeriu 64 mL a mais que Ana 
 
 Em termos percentuais: 

 
200mL ____100%

x 32%
64mL ____ x

  

De fato, Carlos ingeriu 32% mais polpa do que Ana, o que 
torna a alternativa D correta. 
 
e) Beto: 310 mL  Carlos: 264 mL 
 
 

 Beto  ingeriu 46 mL a mais que Carlos 
 
 Em termos percentuais: 

 
264mL ____100%

y 17,42%
46mL ____ y

  

RESPOSTA D 
 

 

 
 
O Simétrico Resolve: 

3
total 2

total 2

Brasil

V de H O 10.633450 km

No Brasil : 13,7% do V de H O

Na Amazônia : 80% do V

 



 

 
Logo:  

3
Amaz.V 80% de 13,7% de 10.633.450 Km  

3
Amaz.

3
Amaz.

6 9 3
Amaz.

15 3
Amaz.

V 0,8 0,137 10633450 Km

V 1165426,12 Km

V 1,16542612 10 10 m

V 1,165 10 m

  



  

 

 

3 3 3 3 9 3Note que : Km (1000m) (10 m) 10 m    

RESPOSTA A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2017.1  
  
 

Simétrico Pré-Vestibulares – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 4 

 

 

 

O Simétrico Resolve: 

No ano de 2015: a 
No ano de 2016: 

448000

a 35,1% de a  

 
 

  

a 0,351a 448000

1,351 a 448000

448000
a a 331606

1,351

 

 
Logo, a diferença entre os anos de 2015 e 2016 será: 
448000 331606 116394 pessoas desocupadas   
 
A variação percentual em relação ao trimestre anterior será: 

1º trimestre : 448000 45000 403000 pessoas desocupadas

2º trimestre : 448000 pessoas desocupadas

 



 

Daí: 
403 000 pessoas desocup. ______ 100% 
  45 000 pessoas desocup. ______    x 
 

x = 11,16% 
Observação 
Opção B é a resposta mais próxima 

RESPOSTA B 
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O Simétrico Resolve: 
Observe a figura abaixo: 

 
Pelo Teorema de Tales: 

  


 

250 200
x 160

x 40 x

x 40 200

 

RESPOSTA C 

 

a) 2250    b) 2450  c) 2750   d) 3000  e) 3250 

O Simétrico Resolve: 

Área Total  A 

2

45 15
A A 900 A x100

100 100
45A 15A 90000 100A

40A 90000

A 2250m

     

  




 

RESPOSTA A 
 

 
a) 42000  b) 42500 c) 43000  
d) 43500 e) 44500 

 

O Simétrico Resolve: 

Pelos dados do texto, é fácil perceber a 
formação de uma P.A.  Veja: 

aa a a31 2 7

JULJAN MARFEV
(33000; 34500; 36000; ... )  

1
7 1

7

7

7

a 33000
a a 6r

r 1500
a 33000 6.1500

a 33000 9000

a 42000

  
  

  
 

 

Logo, foram vendidas 42000 passagens em julho. 
RESPOSTA A 

 
a) 28,6%    b) 34,2%    c) 36,4%    d) 44,3%     
e) 48,8% 

O Simétrico Resolve: 

3
1 1

2 1 2 1

3

2 1

3
2 1

3
2 1

2 1

4
V r

3

80 4
r r r r

100 5

4 4
V r

3 5

4 64
V r

3 125

4
V 0,512 r

3

V 51,2% V

Redução 48,8%

 

  

   
 

 

  




1V

 
RESPOSTA E 
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A Universidade de Fortaleza realiza, de 17 a 21 de 
outubro, mais uma edição dos Encontros Científicos. 
Realizado anualmente, o evento reúne o XXII Encontro de 
Iniciação à Pesquisa, o XVI Encontro de Pós-Graduação 
e Pesquisa, o XVI Encontro de Iniciação à Docência, o VIII 
Encontro de Práticas Docentes e o IV Encontro de 
Iniciação Científica Júnior. Os Encontros Científicos da 
Unifor funcionam como espaço de destaque para refletir o 
conhecimento científico produzido pela Universidade e o 
incentivo à formação de pesquisadores. Em cinco dias, 
trabalhos de todo o país são apresentados nas formas 
oral e painel, numa troca intensa entre professores, 
alunos, pesquisadores da Unifor e visitantes de outras 
Instituições de Ensino Superior (IES) e escolas de Ensino 
Médio. Suponhamos que num dos dias do Encontro 
Científico uma quantidade x de professores da 
Universidade de Fortaleza se distribuem em 8 bancas 
examinadoras de modo que cada professor participa de 
exatamente duas bancas , e cada duas bancas têm 
exatamente um professor em comum. Com base nessas 
informações, a quantidade de professores é:  

(A) 20  
(B) 23  
(C) 26  
(D) 28  
(E) 30 

O Simétrico Resolve: 

Vamos começar com um número menor de professores 
que vão aparecer em duas bancas para facilitar os 
cálculos. 
Sejam bancas de três professores nas quais irão aparecer 
um professor em duas bancas. Podermos montar a 
seguinte tabela: 
 

Banca 1

Banca 2

Banca 3

Banca 4

x

x

y

z

y

w

w

k

z

k

p

p

professores

Note que de 2 em 2 
bancas , existem um 

professor em comum !

 
 
São necessários 6 professores no total, com 4 bancas de 
3 professores cada. 

Note que: 
4 3

6
2

  

 
Assim, usando o mesmo raciocínio teremos para  
8 bancas, 7 professores em cada banca, usando um total 

de 
8 7

28 professores
2

  

 
RESPOSTA D 

 
 
 

 
Um hospital particular possui 42 médicos. Sabe-se que 
cada médico tem pelo menos uma das especializações 
entre Cardiologia e Gastrenterologia. Além disso, 20% 
dos que têm especialização em Cardiologia também têm 
especialização em Gastrenterologia ; e 80% dos que têm 
especialização em Gastrenterologia também têm 
especialização em Cardiologia. O número de médicos que 
tem as duas especializações é:  
 

 
 
(A) 8 (B) 10 (C) 14 (D) 17 (E) 20 

O Simétrico Resolve: 

zyx

C G

 
 20% dos que possuem especialização em cardiologia 

também possuem em gastroenterologia. 
  

20% (x y) y

y 0,2x 0,2y

0,2x 0,8y

x 4y

 
 




 
 
80% dos que possuem especialização em gastren-
terologia também possuem em cardiologia. 
 

Como: 

 
 

RESPOSTA A 
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O Simétrico Resolve: 

 
 
n (P – M) = x 
x + 8 + 12 + 10 = 40 
x = 10 
 
 
 

Cálculos Auxiliares: 

 
RESPOSTA B 

 

O Simétrico Resolve: 

 
Nº de copiadoras Horas/dia Dias Nº de copias

8

7

4

6

5

x

160000

210000

 
 

    
5 7 6 160000

x 5 dias
x 8 4 210000

 

 
RESPOSTA D 
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Um garoto caminha distraído mexendo em seu 
smartphone. Ao ser assustado por um colega, o garoto 
deixa o aparelho cair de suas mãos. Supondo que o 
smartphone caia com velocidade inicial nula de uma altura 
h = 1,25 m, com que velocidade ele colide com o solo?  
(Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 
10m/s2).  

(A) 5 m/s  
(B) 9 m/s  
(C) 15 m/s  
(D) 25 m/s  
(E) 27 m/s 
 
O Simétrico Resolve: 
Essa questão pode ser resolvida por aplicação direta da 
equação de Torricelli, uma vez que se trata de uma queda 
livre com aceleração constante a = g =10m/s²,  portanto é 
um MUV: 

2 2
o

2 2

2

V V 2 a d

V 0 2 10 1,25

V 25 V 5 m/s

   

   

  

 

Também pode ser facilmente resolvida por conservação 
da energia mecânica: 

2 2
i fm v m v

m g hi m g hf
2 2

m

 
      


m

g hi 0 0   
2
f

f

v

2

v 2 g hi 2 10 1,25 25 5 m/s



       

 

RESPOSTA A 
 

 
Pressão hidrostática é a força por unidade de área 
exercida por um fluido como ar ou água. A unidade de 
pressão usada no SI é N/m2= 1 pascal (Pa). Cada metro 
quadrado da superfície terrestre ao nível do mar 
experimenta uma força, correspondente ao peso do ar. A 
pressão produzida por essa força é denominada uma 
atmosfera (1 atm), e seu valor no SI é da ordem 105Pa. 
Os mergulhadores de tanque de oxigênio aprendem que 
para cada 10 m que eles descem a pressão sobre eles 
aumentam equivalente a uma atmosfera. Dessa forma, o 
mergulhador a 30 m estará submetido a uma pressão de 
4,12 kg sobre cada centímetro quadrado de seu corpo. A 
maior parte do corpo do mergulhador pode aguentar essa 
pressão, mas suas cavidades aéreas não podem. Os 
seios paranasais, pulmões e ouvidos possuem cavidades 
aéreas e a pressão nessa região deve ser equilibrada com 
qualquer que seja a pressão exercida pela água. Quando 
mergulhadores com tanque de oxigênio descem muito 
fundo no oceano, o ar que eles respiram tem de estar na 

mesma pressão que a pressão da água ao redor. Respirar 
ar em a uma pressão elevada produz condições que 
podem ser, potencialmente, perigosas. O ar é composto 
por quase 79% de nitrogênio e, com pressões elevadas 
experimentadas, uma quantidade considerável  dissolve-
se na corrente sanguínea, causando “vertigem de 
profundidade” ou “embriaguez de nitrogênio”. Muitos 
imaginam que, se podem manter flutuando na superfície 
da água a extremidade de um tubo snorkelflexível (Figura 
1), então podem respirar enquanto caminham embaixo 
d’água. No entanto, essas pessoas em geral não levam 
em conta a pressão de água que se opõe à expansão do 
tórax para inflar os pulmões. Suponha que você mal 
consegue respirar quando deitado no chão com peso de 
400 N (90 lb) sobre seu tórax. A que profundidade da 
superfície da água poderia estar seu tórax, para que você 
ainda conseguisse respirar, suponha que o tórax tenha 
uma área frontal de cerca de 0,090 m2? 
(A) 0,1 m  
(B) 0,25 m  
(C) 0,3 m  
(D) 0,35 m  
(E) 0,45 m 

 
O Simétrico Resolve: 
Qual a pressão exercida por um peso de 400N apoiado 
sobre uma área de 0,09 m² ? 
Ora, pressão = Força / área = 400N / 0,09 m² = 4444 
N/m² 
Qual a altura da coluna de água que exerce uma 
pressão desse valor ? 

Pcol = d.g.H 

4,4103  =  10310H    

  H = 0,44m 

Por que não levou em conta a pressão atmosférica ? 
Ora, ela já age do lado de dentro do tórax (empurrando 
de dentro para fora) como também age do lado de fora 
(empurrando de fora para dentro), portanto o efeito dela 
se cancela. 

RESPOSTA E 
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O Simétrico Resolve: 

Informações dadas no enunciado: 
 Espessura da membrana:  

9 8d 10nm 10 10 m 10 m      

 Diferença de potencial entre as faces da membrana:  
3U 100mV 100 10 V 0,1 V     

 Capacitância da membrana:  C 16nF  

Para calcular a carga armazenada em cada placa do 
“capacitor, podemos escrever: 

Q C U 16nF 0,1 V Q 1,6 nC       

Para calcular o campo elétrico no interior desse 
“capacitor”, temos: 

1
7

8 8

U 0,1V 10 V
E E 10 V/m

d 10 m 10 m



 
      

RESPOSTA A 
 

 
O Simétrico Resolve: 
O enunciado fornece o valor do calor latente de fusão 
dado por L = 300 KJ/Kg = 300 J/g. 
Sendo 1 cal = 4,18 J,  vamos inicialmente converter o 
calor latente para cal/g: 

300 J
L 

1 cal

g 4,18 J


300 cal
L

4,18 g
   

Pela equação da calorimetria (calor latente), temos: 

Q m L

300 cal
500cal m

4,18 g

500
m 4,18 g m 6,96g

300

 

 
   

 

   

 

Observação: o enunciado da questão faz uso do termo 
“caloria alimentar” . Sabemos que 1 caloria alimentar, na 
verdade, equivale a 1000 cal = 1 Kcal. Se esse fato fosse 
levado em conta, a questão não teria resposta correta.  

 
RESPOSTA B 
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O Simétrico Resolve: 

A equação de Fourier estabelece que o fluxo de calor  é 

dado por  
k A

L

  
  , com  o fluxo  (medido em   

watt = Joule/s) e a área A (medida em m²), portanto a 
grandeza solicitada na questão, expressa em W/m², diz 
respeito ao quociente /A que pode ser facilmente obtida 
a partir da equação de Fourier: 

k A k

L A L

     
     

O enunciado nos diz que o referido quociente  

/A  (expresso em w/m²) deve valer  
2

w
16

A m


  

A diferença de temperatura entre os ambientes interno e 
externo vale  = 40  20  =  20oC. 

A condutividade térmica é dada por  
o

w
k 0,2

m C



. 

Substituindo na equação de Fourier, temos: 

o

2 o

k w w (20 C)
16 0,2

A L Lm m C

  
  


 

Ao efetuar o cálculo acima, obtemos 
L = 0,25 m = 25 cm. 

RESPOSTA C 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Equação I: O nox do enxofre varia de –2 para 0 e portanto ele 
sofre oxidação sendo agente redutor. 
Equação II: O nox do enxofre no H2S varia de –2 para +4 ou para 
0, nos dois casos ele sofre oxidação e, portanto, funciona como 
Ag redutor. 
Equação III: Não tem variação no nox do S. 
Equação IV: Não tem variação no nox do S. 

Conclusão: Em nenhuma equação ele funciona como 
Ag.Oxidante. 
 

Esta questão foi anulada ! 
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O Simétrico Resolve: 
I- (V) Observa-se no gráfico que temos dois 

caminhos diferentes saindo do ponto 1 e chegando 
ao ponto 3. 

II- (F) O processo 1-2 é isotérmico e portanto pressão 
e volume são inversamente proporcionais. No 
sentido 1-2 temos aumento de volume e como 
consequência a pressão diminui. 

III- (V) A passagem 2-3, de acordo com o gráfico, 
ocorre com volume constante sendo, portanto, uma 
transformação isocórica ou isovolumétrica. 

IV- (V) A variação de energia interna (DU ou DE) é 
uma função de estado, ou seja, só depende dos 
estados inicial e final. No gráfico temos diferentes 
processos de transformação do estado 1 para o 
estado 3, mas, sendo os pontos inicial e final 
iguais, a variação da energia interna é a mesma. 

RESPOSTA E 

 
 
O Simétrico Resolve: 
 
Uma parte do HCl reage com o CaCO3 e o restante 
(excesso) reage com o NaOH. 
 
- Cálculo do total de HCl 
 0,2mol  ------  1L 

           n-------30x10-3L           nHCl=6x10-3mol 
 
- Cálculo da quantidade de HCl (excesso) que reagiu 

com o NaOH (puro). 
0,2mol --------- 1L 

          n -------- 5x10-3L          nNaOH=1x10-3mol 
 
Da reação HCl  + NaOH  NaCl + H2O,  temos uma 
proporção de 1mol de HCl para 1 mol de NaOH. Se foram 

gastos 1x10-3mol de NaOH a quantidade de HCl também 

era 1x10-3mol . 
 
- Cálculo da quantidade de HCl que reagiu com o 

CaCO3 :  

Total – Excesso = 6x10-3mol -1x10-3mol =5x10-3mol 
 

Agora temos: 
CaCO3 +  2HCl  CaCl2+ H2O +CO2 
100g   ----- 2mols 

      m  ----- 5x10-3mol      mCaCO3=250x10-3g ou 250mg 
 
- Determinação da pureza: 
 

300mg (amostra ) --------- 100% 
  250mg (CaCO3)  ---------  P 
 
P = 83,33% 

 
RESPOSTA D 
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O gráfico abaixo representa a pressão de vapor, em 
mmHg, em função da temperatura, em 0C, de três 
amostras contendo a mesma quantidade de um único 
solvente e cada uma delas contendo diferentes 
quantidades de um mesmo soluto não volátil dissolvido. 

 
Avaliando o gráfico podemos afirmar que a uma dada 
temperatura T a amostra 
(A) I possui maior quantidade de soluto não volátil 

dissolvido e maior pressão de vapor. 
(B) II possui maior quantidade de soluto não volátil 

dissolvido que amostra III. 
(C) III possui menor quantidade de soluto não volátil 

dissolvido e maior pressão de vapor. 
(D) I possui menor quantidade de soluto não volátil 

dissolvido e maior volatilidade. 
(E) III possui maior quantidade de soluto não volátil 

dissolvido e maior volatilidade. 
 
O Simétrico Resolve: 
A tonometria é a diminuição da pressão máxima de vapor 
causada pela adição de soluto não volátil. Quanto maior a 
quantidade de soluto não volátil dissolvida, maiores serão 
os efeitos coligativos. 
Comparando a pressão de vapor das três substâncias a 
uma mesma temperatura conclui-se que:  

PMVI> PMVII> PMVIII 
A solução I tem a menor quantidade de soluto dissolvido 
sendo, portanto, a mais volátil. 

RESPOSTA D 
 
 

 
O n-butano pode ser obtido por meio do aquecimento 
lento de petróleo. A partir do n-butano é possível produzir 
o anidrido maleico que possui extensa aplicação industrial 
na produção de plastificantes, resinas, aditivos para óleos 
lubrificantes, fungicidas, herbicidas, cola para papel, etc. 
Para produzir o anidrido maleico, o n-butano reage com o 
gás oxigênio, como mostra a reação: 
 

 
 

A massa, em kg, necessária de n-butano para produzir 
9,8kg de anidrido maleico é: 
(A)  11,2. 
(B)  9,6. 
(C)  6,4. 
(D)  5,8. 
(E)  3,2. 
 
O Simétrico Resolve: 
A estequiometria da reação é de 1mol de n-butano para  
1 mol de anidrido maléico. Logo, temos a seguinte 
proporção em massa: 
58g (n-butano)  -------   98g (anidrido maléico)  

m -------  9,8Kg 
 
mn-butano = 5,8Kg 

RESPOSTA D 
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O Simétrico Resolve: 
Segundo o texto, a dieta do DNA baseia-se nas diferenças 
genéticas entre os indivíduos, as quais determinam 
diferenças no comportamento metabólico. Analisando 
cada item quanto à origem das diferenças genéticas entre 
os indivíduos: 
Item I: falso. Como a replicação semiconservativa é 
extremamente precisa, espera-se que ela origine duas 
cópias idênticas de DNA filho a partir do DNA parental, 
não havendo diferenças. Eventuais erros na replicação, 
os quais geram mutações, é que podem responder pelas 
diferenças entre os vários indivíduos ao longo das 
gerações, nas quais o DNA vai sendo passado de pais 
para filhos podendo acumular pequenas diferenças 
devido às mutações. 
Item II: verdadeiro. As diferenças na sequência de bases 
nitrogenadas no DNA são oriundas de mutações que 
podem ocorrer espontaneamente ou de modo induzido 
por agentes , como as radiações ionizantes, podendo 
essas mutações ocorrerem nos gametas parentais ou no 
zigoto, já estando presentes desde o zigoto e afetando, 
nesse caso, todas as células do adulto, ou ainda 
ocorrerem ao longo da vida, por exemplo, no 
desenvolvimento embrionário, afetando apenas alguns 
grupos de células corporais.  
Item III: verdadeiro. As alterações no DNA alteram as 
proteínas codificadas pelo mesmo, o que implica as 
alterações no comportamento metabólico. 

RESPOSTA D 
 

 

O Simétrico Resolve: 
Células-tronco são células indiferenciadas, capazes de se 
diferenciar em células de tecidos específicos do 
organismo. Algumas células-tronco, chamadas 
totipotentes, podendo originar todas as células do 
indivíduo, e são encontradas no embrião até a fase de 
mórula; outras células-tronco, chamadas pluripotentes, 
podem originar todas as células do indivíduo adulto, mas 
não as membranas extra-embrionárias , como a placenta, 
e são encontradas no embrioblasto da blástula do 
embrião. Células-tronco obtidas no embrião até a blástula 
são chamadas células-tronco embrionárias, de modo que 
são pluri ou totipotentes. 

RESPOSTA E 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Esteroides anabolizantes são hormônios derivados do 
hormônio masculino testosterona, responsável pelo 
surgimento de caracteres sexuais secundários 
masculinos, de modo a produzir na mulher aumento de 
massa muscular e hirsutismo (desenvolvimento de pelos 
faciais). 

RESPOSTA D 
 



O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2017.1  
  
 

Simétrico Pré-Vestibulares – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 14 

 

 
 
 
O Simétrico Resolve: 
Analisando cada item: 
Item A: verdadeiro. Manguezais ocorrem em regiões de 
estuários entre rios e mares e fornecem abrigo para várias 
espécies de peixes, que aproveitam suas águas calmas, 
ricas em nutrientes e escuras, o que oferece proteção 
contra predadores) como áreas de reprodução de 
desenvolvimento de filhotes, funcionando como berçários 
para várias espécies. 
Item B: falso. A exploração econômica nas margens de 
rios e nascentes de áreas de proteção é proibida pelo 
Código Florestal por serem áreas de proteção 
permanentes (APP). O desmatamento dessas áreas 
facilita a erosão das margens dos rios e o assoreamento 
dos mesmos. 
Item C: falso. Queimadas aceleram a limpeza dos 
terrenos para facilitar o plantio, bem como aceleram a 
reciclagem de restos vegetais em sais minerais que 
aumentam a fertilidade do solo no curto prazo. Porém, no 
longo prazo, podem aumentar a erosão do solo e 
eliminam microorganismos relacionados ao ciclo do 
nitrogênio e à decomposição natural de restos orgânicos, 
diminuindo a fertilidade do solo. 
Item D: falso. Como consumidores dependem dos 
produtores para obter matéria orgânica, a diminuição na 
população de produtores levará à diminuição na 
população de consumidores também. 

Item E: falso. A competição de plantas exóticas com 
plantas selvagens pode levar à extinção dessas plantas 
selvagens, especialmente as já ameaçadas. 

RESPOSTA A 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Glioxissomas são peroxissomas que degradam lipídios 
para geração de carboidratos ou derivados por uma via 
diferente da beta-oxidação, que é a via do glioxalato (daí 
o nome glioxissomas), ocorrendo em plantas e fungos 
para degradar reservas energéticas, principalmente em 
sementes. 

RESPOSTA D 
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O Simétrico Resolve: 
A questão trata sobre uma temática ampla. AS 
Revoluções, abordando diversos movimentos 
revolucionários e fazendo pequenas trocas entre seus 
objetivos, a única alternativa em que a associação entre a 
revolução e seus objetivos estão corretamente 
relacionados é na alternativa letra D que aborda o 
movimento de contestação que ocorreu na Primavera de 
Praga, movimento de insubordinação contra a dominação 
soviética na Tchecoslováquia.  

RESPOSTA D 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
A questão aborda a clássica temática do Apartheid tema 
sempre importante para boa parte dos vestibulares, 
identificando os elementos constitutivos do período, os 
itens I e II encontram-se corretos em suas colocações, já 
os itens III e IV estão falsos, o três por afirmar que as 
relações sexuais inter-raciais eram permitidas, o que é 
falso, a lei da imoralidade vetava, e o IV por alegar que o 
líder negro que finaliza o período foi Luther King, quando 
na verdade foi Nelson Mandela. 

RESPOSTA A 
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O Simétrico Resolve: 
O comando da questão pede para que seja assinalado o 
item que exemplifica um momento, na política autoritária 
brasileira, onde o paternalismo social procurou 
compensar a falta de liberdade política. Durante a 
ditadura varguista (Estado Novo, 1937-45), a falta de 
liberdade política foi compensada com medidas 
paternalistas como a criação da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) e de uma estrutura sindical, ainda que 
corporativista. Dessa forma, Getúlio Vargas garantia o 
apoio das massas populares ao seu governo autoritário. 
Portanto, o item B está correto. 
 

RESPOSTA B 
 
 
 

 
 
Diversos viajantes aportaram no Brasil do século XVI aos 
inícios do XIX, deixando como legado relatos acerca 
desse país longínquo e ainda por desvendar, 
notadamente sobre sua natureza, moral e costumes 
(SCHWARCZ, 2008, p. 23). Sobre esse contexto, o 
Espaço Cultural Unifor, reconhecida galeria de arte do 
estado do Ceará, inaugurada no ano de 2004, acolhe 
atualmente a exposição “Coleção Airton Queiroz”. Por 
meio de um série de pinturas (provenientes de técnicas e 
gêneros distintos) o visitante estabelece conexões 
profundas com a arte e a história brasileira produzidas 
entre a primeira metade do século XVII e começo do 
século XXI. Encontra-se ,no acervo emblemáticas, 
pinturas dos primeiros artistas profissionais a realizarem 
trabalhos tendo o Brasil colônia como temática. Destaca-
se, portanto, a pintura de importante valor histórico do 
holandês Albert Eckhout: 
 

 
 
Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir sobre o 
Brasil colônia.  

I.  Povoou-se um território semideserto; os portugueses 
juntos aos indígenas e suas nações estabeleceram 
relações sociais específicas, marcadas por tensões.  

II.  Dos grupos étnicos que compuseram o Brasil, 
conforme apontam teorias culturalistas, um pelo 
menos teve grande repercussão, os africanos, dado 
o componente biológico que justificou a escravidão.  

III.  No comércio, gêneros de pouca importância foi o 
algodão. A economia brasileira subordinou-se e 
organizou para exportar, sobretudo o ouro.  

IV.  O clã patriarcal é a forma de organização da 
sociedade colonial brasileira. É do regime econômico 
que ele surge, deste grande domínio que absorve sua 
maior parcela de produção.  
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V.  A expansão para o interior foi assegurada pelo 
bandeirismo preador de índios e prospector de 
metais e pedras preciosas; mais tarde, a exploração 
das minas, descobertas no fim do século XVII.  

É correto apenas o que se afirma em  

(A) III e V.  
(B) I, III e V.  
(C) I, IV e V.  
(D) II, IV e V.  
(E) I, II e V. 
 
O Simétrico Resolve: 
A questão requer a análise das cinco afirmações. A 
afirmação I é correta, uma vez que menciona as tensões 
nas relações entre brancos e índios no Brasil colonial. A 
afirmação II está errada, uma vez que não há componente 
biológico que justifique nenhuma forma de escravidão. A 
afirmação III também está errada, pois a base da 
economia agroexportadora era o açúcar. A afirmação IV 
está correta, ao abordar a estrutura patriarcal da 
sociedade colonial brasileira. E, por fim, a afirmação V 
também está correta, ao destacar a importância do 
bandeirismo prospector e preador na expansão territorial 
brasileira. Assim, o item C deve ser assinalado. 
 

RESPOSTA C 
 

 

 
O Simétrico Resolve: 
Podemos definir a globalização como um processo social 
onde as restrições geográficas aos arranjos sociais e 
culturais recuam e onde as pessoas se tornam cada vez 
mais conscientes que as restrições estão recuando. A 
globalização é a consequência direta da expansão da 
cultura europeia em todo o mundo através do 
assentamento, colonização e mimese cultural. Está 
também, ligada, intrinsecamente, ao padrão de 
desenvolvimento capitalista, uma vez que se ramificou 
através de arenas políticas e culturais.  
De uma forma resumida, podemos afirmar que a 
globalização consiste em uma crescente 
interdependência da economia de todas as nações, o que 
pode ser observado pelo aumento volumoso e constante 
do comércio, turismo, empresas locais e internacionais, 
transportes etc. 

RESPOSTA A 
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O Simétrico Resolve: 
A questão aborda uma reportagem do G1 sobre a crise 
dos refugiados Sírios, fazendo pequenas inversões no 
texto original os itens são construídos tornando-se 
corretos ou inválidos, por exemplo, o item B alega que o 
mundo enfrenta uma grave crise imigratória “desde” a 
segunda guerra, quando o correto seria a “pior desde” a 
segunda guerra, no item E fala que os países estão 
construindo campos de concentração, quando na 
verdade, cria-se campos de prisioneiros, que lembram 
campos de refugiados. 

RESPOSTA B 
 
 
 

 
 
A associação entre “modernidade” e “agricultura” no Brasil 
tem uma longa história. Desde, pelo menos, a segunda 
metade do século XIX, pensadores e homens de ação 
opõem propostas de uma “agricultura” ou mesmo de uma 
“indústria rural” moderna ao que seria uma agricultura 
“tradicional” ou “práticas tradicionais” das empresas 
agrícolas. Assim foi com a introdução dos engenhos a 
vapor e com as usinas de açúcar no Nordeste canavieiro; 
ou com o uso sistemático de máquinas no arroz e no trigo 
no sul do país nos anos de 1950. Mas foi, sobretudo a 
partir dos anos de 1970 – com a política de “modernização 
da agricultura” promovida pelo regime militar –, que se 
começou a falar mais explicitamente da existência de uma 
“agricultura moderna” ou de uma “agricultura capitalista” 
no Brasil, de “empresas rurais” (figura contraposta no 
Estatuto da Terra ao “latifúndio”) e de “empresários 
rurais”.  

(HEREDIA, Beatriz; PALMEIRA, Moacir; LEITE, Sérgio 
Pereira. Sociedade do Agronegócio no Brasil. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, out 2010, vol.25, n.74, 

p.159-176.)  

 
A “modernização” da agricultura no Brasil está associada 
ao desenvolvimento do agronegócio, principalmente a 
partir da década de 70, com a chamada “Revolução 
Verde”. São características deste modelo produtivo rural:  
(A)  uso intensivo de recursos naturais (água e solo) e 

maior diversificação das culturas (policultura).  
(B)  trabalho assalariado rural e preservação do saber e 

cultura tradicional dos camponeses.  
(C)  desenvolvimento da agricultura mecanizada e 

atendimento ao mercado interno de alimentos.  
(D)  avanço de áreas agrícolas sobre florestas e produção 

descentralizada entre pequenos produtores.  
(E)  uso de agrotóxicos e novas tecnologias para 

aumento da produção e alta concentração fundiária. 
 
O Simétrico Resolve: 
Entende-se por Revolução Verde o conjunto de inovações 
tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior 
produtividade através do desenvolvimento de pesquisas 
em sementes, fertilização do solo, utilização de 
agrotóxicos e mecanização no campo com o propósito de 
aumentar a produtividade agrícola, visando 
evidentemente um maior acumulo de capital neste setor 
da economia. Temos ainda que o agronegócio, 
corresponde à junção de diversas atividades produtivas 
que estão diretamente ligadas à produção e subprodução 
de produtos derivados da agricultura e pecuária. Diante 
disso, podemos citar vários setores da economia que faz 
parte do agronegócio, como bancos que fornecem 
créditos, indústria de insumos agrícolas (fertilizantes, 
herbicidas, inseticidas, sementes selecionadas para 
plantio entre outros), indústria de tratores e peças, lojas 
veterinárias e laboratórios que fornecem vacinas e rações 
para a pecuária de corte e leiteira. 

RESPOSTA E 
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“Voluntários recolhem meia tonelada de lixo em praia de 
Ilha Comprida, SP  
Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias é comemorado 
neste sábado.  
Lixo recolhido será separado e os dados enviados à 
OceanConservancy.  
 
Voluntários e pesquisadores do Instituto de Pesquisas 
Cananéia (IPeC) recolheram meia tonelada de lixo em 
praias de Ilha Comprida, na região do Vale do Ribeira, 
ainda no litoral de São Paulo. A ação faz parte do “Dia 
Mundial da Limpeza de Rios e Praias”, comemorado 
neste sábado (17).  
Durante a manhã, o grupo percorreu mais de 3 km de 
praia no Boqueirão Sul, retirando plástico, isopor, metais, 
alumínio, acessórios de pesca, vidro e roupa da areia da 
praia.  
Também foram encontradas várias garrafas pets de 
outros países, como China, Coréia e Filipinas. Segundo 
os pesquisadores, o “lixo internacional” é trazido pelo mar 
pelos navios que navegam na costa brasileira.  
Além de biólogos do Instituto, também participaram da 
ação estudantes da Escola Estadual Professora Yolanda 
Araújo Silva Paiva. Os alunos fazem parte do programa 
Escola da Família e colaboraram na atividade em parceria 
com o IPeC.  
Os 497 kg de lixo recolhidos na praia serão separados e 
os dados enviados à “OceanConservancy”, responsável 
pela ação no mundo inteiro. O IPeC é responsável pelo 
monitoramento de praias na região do Vale do Ribeira, 
programa acompanhado pelo Ibama no Estado de São 
Paulo”.  

(Fonte: Portal G1/ Santos, 17/09/2016)  

 
A notícia ilustra a preocupação mundial com a crescente 
geração de resíduos sólidos e sua inadequada disposição 
final, que produzem fortes impactos socioambientais. A 
respeito dessa situação, pode-se afirmar que:  
(A)  no Brasil, o maior problema dos resíduos sólidos em 

rios e oceanos é devido à ação de navios 
internacionais que jogam lixo produzido em outros 
países na costa brasileira.  

(B)  a mobilização mundial de associações da sociedade 
civil retira a responsabilidade dos órgãos públicos em 
estabelecer políticas para o tratamento dos resíduos 
sólidos gerados.  

(C)  no mundo todo, a grande quantidade de resíduos 
sólidos gerados pode ser associada à postura 
consumista da sociedade, assim, hábitos de 
consumo consciente podem minimizar o problema.  

(D)  a disposição final ambientalmente mais adequada 
para os resíduos sólidos são os lixões, tendo em vista 
que não há perigo de o lixo atingir áreas como 
oceanos ou rios.  

(E)  a existência de grande volume de lixo nos rios e 
oceanos do mundo inteiro indica que os governos 
nacionais não têm responsabilidade sobre o 
problema, mas sim os organismos internacionais. 

O Simétrico Resolve: 
O consumo consciente significa consumir de maneira 
responsável colaborando com o meio ambiente. A ideia é 
ser consciente das consequências que o ato da compra 
de produtos que não preservam o planeta pode trazer, 
graves danos ambientais impactando negativamente a 
natureza a vida das futuras gerações. Em geral, todos os 
bens de consumo são resíduos sólidos em potencial. 
Tudo aquilo que é produzido pela atividade humana e 
consumido em residências, comércios e indústrias, após 
não ter mais utilidade, pode ser separado, selecionado e 
processado, resultando em resíduo sólido.  Atualmente 
dentro do contexto da globalização a geração de grande 
volume sólidos estar associadas postura consumista da 
sociedade tipicamente capitalista 

RESPOSTA C 
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O Simétrico Resolve: 
No fragmento do discurso de Lindolfo Collor, nomeado por 
Getúlio Vargas para o Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio em 1930, destaca-se o apelo nacionalista e, ao 
mesmo tempo, corporativista que caracterizaram a Era 
Vargas (1930-45). Sob inspiração de legislações 
trabalhistas europeias (em especial a Carta Del Lavoro, 
da Itália fascista), a legislação trabalhista brasileira foi 
gerada nesse período e oficializada a partir da 
Constituição de 1934. Portanto, o item correto é A.    
 

RESPOSTA A 
 
 

 

 
 
O Simétrico Resolve: 
O Nordeste brasileiro representa a primeira zona de 
povoamento criada pelos conquistadores portugueses, 
que iniciaram a colonização a partir do litoral nordestino, 
que favorecia a ocupação em razão da presença de 
melhores condições naturais, como uma porção litorânea 
vastamente recortada, ideal para a navegação de 
cabotagem, e o relevo plano próximo ao mar. 
O cultivo da cana-de-açúcar, (que obteve seu auge entre 
o final do século XVI e meados do século XVII), baseado 
no sistema Colônia-Metrópole, estruturou o comércio e o 
desenvolvimento das cidades nordestinas, principalmente 
na faixa litorânea, atualmente conhecida como Zona da 
Mata. Portugal ampliou seu comércio açucareiro com os 
recursos investidos principalmente em Pernambuco, com 
base no trabalho indígena e capital estrangeiro 
(holandês). Para produzir de acordo com as necessidades 
da colônia, foram trazidos os negros africanos. Esse 
sistema consolidou a estrutura fundiária que ainda 
prevalece no Nordeste, marcada por forte concentração 
de terras e influência de oligarquias e famílias tradicionais 
nas decisões políticas e econômicas. 

RESPOSTA B 
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O Simétrico Resolve: 
I. (V) O que comprova a passagem: “Eles vivem 

penando aqui na Terra/  Esperando o que Jesus 
prometeu”, pois, se contam tão somente com o 
socorro da Providência é porque o poder público os 
abandonou; o que é reforçado pela constatação: 
“meu sertão continua ao Deus-dará”. 

II. (V) Podemos inferir que a procissão é motivada pela 
seca que deixa a terra desolada; e a fé impele o 
sertanejo a rogar pela ação divina: “As pessoas que 
nela vão passando / acreditam nas coisas lá do céu.” 

III. (F) Em nenhum momento do texto, existe uma leitura 
preconceituosa acerca da fé do povo sertanejo. 

IV. (V) “Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta 
coisa pro sertão / Que vai dar um vestido prá Maria, 
e promete um roçado pro João”; estas falsas 
promessas podem remeter aos políticos em busca de 
votos, pois, se o sertão continua abandonado, é 
porque as promessas não foram cumpridas.  

RESPOSTA C 
 

 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Diante desse poema, tem-se uma aparente 
intertextualidade, construída a partir da consagrada 
criação de Gonçalves Dias, autor maranhense da época 
romântica. Naquele movimento, predominava a visão 
ufanista, em que se valorizava a exaltação das belezas 
naturais da terra: uma forma de garantir a autonomia da 
terra brasileira, em período posterior à Independência. No 
século XX, sobretudo, a construção de paródias e 
paráfrases, com uma visão de ordem crítica, resgatou a 
história quinhentista, em Oswald de Andrade (Erro de 
Português, Meninas da Gare). Vale ressaltar que os 
textos do século XVI serviram de base para a concepção 
dos ideais nacionalistas românticos. Além de Gonçalves 
Dias, Casimiro de Abreu, Carlos Drummond de Andrade, 
José Paulo Paes, inclusive Jô Soares compuseram 
intertextos com Canção do Exílio. (Ver cap. Modernismo 
1ª fase, Apostila Simétrico) 

RESPOSTA A 
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O Simétrico Resolve: 
Questão sobre sintaxe – termos da oração ou funções 
sintáticas. “isso” é complemento verbal indireto (objeto 
indireto) do verbo “responder a” (transitivo indireto)= o 
curso de linguística geral (sujeito) responde a (prep.) quê? 
A isso (obj. indireto); responde (verbo) “satisfatoriamente” 
(de modo satisfatório)= adjunto adverbial de modo; “ele” 
se desgasta= quem se desgasta? Ele (sujeito); “que” – 
experiência “que” (a qual) o (ele – o curso de linguística 
geral) consagra= quem consagra? a experiência (sujeito= 
que – a qual, daí “que” – pronome relativo substituindo 
experiência ser sujeito), e consagra o quê (od)? Consagra 
“o curso de linguística geral=o= objeto direto, quem 
consagraconsagra algo ou alguém. 

RESPOSTA C 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Questão sobre semântica, classe de palavras e 
conjunções (conectivos). em a, a 1ª oração traz a causa 
(evento 1) do que ocorre na 2ª oração (evento 2), daí a 
consequência, item correto; em b, a 1ª oração (triste que 
estava= como/já que/porque= causa) revela o motivo ou 
a causa do que se segue na 2ª oração; em c, a 2ª oração 
revela a finalidade do que se aponta na 1ª: fiz sinal para 
que/a fim de que/que parasse, daí o item correto; em d, o 
que revela valor de concessão: ainda que/embora/ 
mesmo que seja uma oraçãozinha, já acalanta o espírito; 
o erro está em e, vejamos: chorava que (consequência) 
dava pena, a consequência do “choro” era “dar pena”, ou 
seja, a causa está na 1ª oração, daí a 2ª ou o “que” terem 
valor de consequência. 

RESPOSTA E 
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O Simétrico Resolve: 
A partir da leitura da frase “ Porque hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais” temos a sugestão da ideia de 
morte, portanto deve-se assinalar eufemismo. Ressalte-se que o interlocutor não percebeu claramente a 
intencionalidade da fala de Hagar, ao dizer “... pensei que fôssemos pra Inglaterra semana que vem...”  (Ver cap. 
Figuras de Linguagem, Apostila Simétrico) 

RESPOSTA C 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
I – (F) O texto não alude à verticalidade das metrópoles; centrando-se na função conativa da linguagem, o autor chama 
a atenção do leitor para a necessidade de construção de rampas – elemento facilitador para as pessoas com 
necessidades especiais. 
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II – III e IV (V) Inspirado no movimento concretista, a 
articulação ótica (espacial) e acústica (temporal) das 
palavra dá ao campo gráfico uma característica espaço-
temporal objetiva. A sintaxe visual ,ao mesmo tempo que 
evidencia o caráter físico da palavra, admite percepção 
imediata da estrutura/ritmo do texto, isto é, da força 
relacional do espaço e do tempo, criando uma profunda 
tensão de palavras-coisa no espaço-tempo”. Na leitura, o 
olhar do leitor movimenta a cadeira-de-rodas, mas de 
modo sofrido, lento, com obstáculos a todo momento.  

RESPOSTA E 
 
 

 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Dante Alighieri, autor de “ A Divina Comédia”, obra 
publicada no século XIV, associado ao título do poema. 
Honoré de Balzac compôs as oitenta e oito narrativas de 
sua monumental A Comédia Humana.   
Olavo Bilac, autor dos versos de Via Láctea, parte XIII,  
“Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso 
Eu vos direi no entanto:” 
(Ver cap. Realismo-Naturalismo-Parnasianismo, poema 
completo, Apostila Simétrico) 
A questão não é difícil pela resposta em si, mas pela 
tensão do candidato diante das demais proposições, cuja 
apresentação de diversos nomes de autores estrangeiros 
consagrados não permite clara e rápida definição. Fica 
mais fácil trabalhar com a eliminação dos nomes dos 
poetas brasileiros. Não residem, na criação de Belchior, 
influências – mesmo indiretas – de Carlos Drummond de 
Andrade, Cecília Meireles e Gonçalves Dias. 
NÃO ESQUECER outra intertextualidade com: A 
Comédia Humana”, de William Saroyan, publicado pela 
primeira vez em 1942, autor ainda menos lembrado em 
salsa de cursinhos preparatórios. 

RESPOSTA A 
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O Simétrico Resolve: 
A – (F) O autor afirma que, já cedo demais, enfrentamos 
situações complicadas; além disso, quando abrimos as 
gavetas da memórias, em geral, deparamos  falhas e 
erros – mas nenhum desses elementos estão delimitados, 
mensurados. 
 
B – (F)  Esta afirmação extrapola o texto, nenhuma 
passagem faz referência à ideia de erros como fonte de 
aprendizagem. 
 
C – (F) O texto não utiliza este argumento em nenhum de 
seus parágrafos. 
 
D – (V) Aprender e ser responsável pelas decisões que 
tomamos nos torna livres para enfrentar a vida. Tudo 
começa com a aceitação de quem somos e de por que 
agimos de uma determinada forma. 
 

E – (F)  A liberdade é conquistada por aqueles que 
aceitam a si mesmos e entendem por si mesmos a 
maneira de agir, não existe alusão a pedir ajuda aos mais 
próximos.  

RESPOSTA D 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
O fogo brando, abaixo da fervura, implica lentidão, 
passividade,  e, em sentido figurado, ausência de 
sentimentos fortes.  

RESPOSTA C 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Questão sobre sintaxe – período simples e composto. Na 
verdade, a questão não traz opção correta, haja vista que 
temos aí três orações absolutas ou três períodos simples, 
pois o ponto encerra a oração e marca o início de outra, 
se for o caso. 

RESPOSTA B 
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O Simétrico Resolve: 
Questão sobre pontuação – uso da vírgula. Opção e, 
errada, que traz os seguintes desvios: “a biografia do 
escritor cearense Moacir Costa Lopes, (vírgula para 
separar oração adjetiva reduzida de infinito e intercalada 
na oração principal) a ser publicada pela Fundação 
Demócrito Rocha, corrige o descaso, (vírgula errada, pois 
separa o nome – ‘descaso’ com esse autor, de tão valiosa 
obra para a literatura cearense. 

RESPOSTA E 
 
 

 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
A princípio, o sujeito da escrita já se apresenta ao leitor 
num movimento intenso: “Corro e levo o tempo”; a 
dinamicidade decorre da sucessão de “passadas”, e esta 
faz com que o termo “agora”, um empós outro, passe a 
dar a impressão de conquistas progressivas até a 
plenitude de sentir-se sob a luz de suas certezas. 

RESPOSTA B 
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O Simétrico Resolve: 
Questão sobre Tipologia Textual em que se percebe a 
construção de um texto narrativo. 
 
NARRAÇÃO 
Modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, que 
ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo 
certos personagens. 
Há uma relação de anterioridade e posterioridade. 
 
O tempo verbal predominante é o passado. 
Estamos cercados de narrações desde as que nos 
contam histórias infantis até às piadas do cotidiano. 
É o tipo predominante nos gêneros: conto, fábula, crônica, 
romance, novela, depoimento, piada, relato. 
 
DISCURSO INDIRETO: o narrador conta aos leitores o 
que a personagem disse, mas conta em 3ª pessoa.  
• Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, 

por exemplo: falar, dizer, responder, perguntar, 
indagar, declarar, exclamar, contudo não há utilização 
do travessão, uma vez que geralmente as orações são 
subordinadas, ou seja, dependem de outras orações, 
o que pode ser marcado através da conjunção “que” 
(verbo + que). 

• Tempo (cronológico) 
 
Tipologia de texto: PREDIÇÃO 
Caracterizado por predizer algo ou levar o interlocutor a 
crer em alguma coisa, a qual ainda está por ocorrer. 
É o tipo predominante nos gêneros: previsões 
astrológicas, previsões meteorológicas, previsões 
escatológicas / apocalípticas. 

RESPOSTA B 
 
 

 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Questão sobre verbos – tempos verbais e seus empregos 
e valores/sentidos. Opção E. Erro em A: fizeste (pret. 
perfeito do indicativo) indica ação concluída no passado; 
erro em B: chega (presente do indicativo); erro em C: 
passou (pretérito perfeito do indicativo) indica ação 
concluída no passado; erro em D: pago (presente do 
indicativo) indica ação no presente, no momento da fala 
ou da narrativa. Em “cantava”, temos o pret. imperfeito do 
indicativo, marcado pela desinência “va”. 

RESPOSTA E 
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O Simétrico Resolve: 
(C) apenas um transeunte informa o caminho a seguir. 
Mesmo mencionando “Pokemon” em suas respostas apenas uma pessoa dá informações sobre onde fica a biblioteca.  
Atenção: library (biblioteca) / bookstore (livraria) 

RESPOSTA C
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O Simétrico Resolve: 
A ideia que o poema apresenta é de ameaça, descrição 
e comparação. 

RESPOSTA B 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
As conjunções / palavras “SO, AND, LIKE, THOUGH” 
expressam no contexto respectivamente : (E) 
1.consequência; 2. adição; 3. comparação; 4. contraste. 

RESPOSTA E 
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O Simétrico Resolve: 
A opção que melhor resume a ideia principal do texto é a que estabelece que YoshinoriOhsumi, um biólogo celular 
japonês, ganhou o prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina por suas descobertas em como as células reciclam seus 
conteúdos, um processo conhecido como autofagia, um termo grego, que se refere a “digerir partes de si mesmas”. 
O processo que ele estuda é crítico para as células sobreviverem ou ficarem doentes. 
A resposta pode ser encontrada nas três primeiras linhas do texto : 
“Yoshinori Ohsumi, a Japanese cell biologist, was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine on Monday for 
his discoveries on how cells recycle their content, a process known as autophagy, a Greek term for “self-eating”. 

RESPOSTA E 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
Para responder essa questão o candidato deveria ter conhecimento de voz ativa e voz passiva.  
Toda voz passiva deverá ter o verbo “tobe” seguido de um verbo no particípio passado. E o verbo “tobe”da voz passiva 
deverá ficar no mesmo tempo do verbo da voz ativa. 
A questão pede a voz ativa de cada oração destacada no texto. 
Vejamos: 
(1)  
Vozpassiva:  
“The autophagy genes and the metabolic pathways he discovered in yeast are used by higher organisms.” 
Vozativa: 
 “Higher organisms usethe autophagy genes and the metabolic pathways he discovered in yeast.” 
(2)  
Vozpassiva: 
“where cell components are degraded.”  
Voz ativa: 
“... hedegradescell componentes...” 
 
(3)  
“Dr. Ohsumiis venerated in the autophagy field.” 
Vozativa: 
“People venerate Dr. Ohsumi in the autophagy field. 
(4)  
Vozpassiva: 
“Autophagy researchers around the world were delighted by the recognition.” 
Vozativa: 
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“The recognition delighted autophagy researchers around the world.” 
(5)  
Vozpassiva: 
“It is super exciting that autophagy has been recognized in and of itself.” 
Vozativa:  
“People has recognized autophagy in and of itself that is super exciting.” 
 

Ou seja, todas as alternativas estão corretas pois as mesmas são as vozes ativa das orações destacadas no 
texto. 
 

RESPOSTA E 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
As três primeiras palavras destacadas no texto são “phrasalverbs”. Phrasalverbs (em português verbos frasais) 
são verbos especiais presentes na língua inglesa, que, na maioria das vezes, não podem ser traduzidos literalmente 
(ao pé da letra) para outro idioma e que são formados por um verbo juntamente com uma preposição, um advérbio ou 
palavras de uma outra classe gramatical. Assim, a melhor maneira de compreender o significado de um “phrasalverb” 
é pelo contexto.  
 
Pelo contexto colocado temos a resposta C como a melhor tradução para os termos destacados: 
 
TO GET RID OF: LIVRAR-SE 
TO GO AWRY: DE DAR ERRADO 
SET UP: INICIOU 
FLOUNDERED: ATRAPALHADO 
PEERING: EXAMINAR 
DARING: DESTEMIDO 

RESPOSTA C 
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O Simétrico Resolve: 
A personagem fica surpresa com seu peso, mas faz referência com uma altura suficiente para o peso apresentado. 
Concluindo que precisa crescer e não emagrecer. Item correto E. 

RESPOSTA E 
 

 



O SIMÉTRICO RESOLVE – UNIFOR 2017.1  
  
 

Simétrico Pré-Vestibulares – A melhor preparação para Medicina Enem e Particulares de Fortaleza – Página 36 

O Simétrico Resolve: 
A sequência correta é o item C. Aun significa mesmo, inclusive. Portanto aunasí (mesmo assim). Seguido por 
desplazado que significa deslocado, mudar de lugar. O texto faz referência a números de mortos, desaparecidos e os 
que mudaram de lugar. Terminando com o verbo sentir, “sentir que saímos da guerra...”. 
 

RESPOSTA C 
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O Simétrico Resolve: 
O primerio espaço faz referência a “dolor” (dor) portanto III – Y eso es dolor, Stefanie. O segundo espaço “te veosalir” 
(te vejo sair) I – correr por elpasillodel hotel. ( correr pelo corredor do hotel). V – “los pies calientes, tuspalabras de 
amor” enportugués.  Palavras em português. “Debesvivirlasoledad que sales a vender” II – Sé más mujer, Stefanie. E 
finalizando com “Yotampoco te quiero, mas tu amor – IV “por eldineroha olvidado al obrero y al señor”. Pelo dinheiro 
esqueceu o trabalhador e o seu senhor. 
Sequência correta: III – I – V – II – IV Item D. 

RESPOSTA D 
 
 

 
 
O Simétrico Resolve: 
O texto fala de escola que prepara para profissões, com participação de cultura, ética de responsabilidade e ética de 
produtividade. Fazendo referência a história da pedagogia. Item B. 

RESPOSTA B 
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O Simétrico Resolve: 
O livro do inglês Raymond Williams escreve sobre cultura e sociedade 1780 – 1950.Sendo relevante sua contribuição 
como representante da escola de Birmingham(escola inglesa de questões culturais com perspectiva histórica). O item 
E abordasobre a importância da obra em um período histórico (revolução industrial). 

RESPOSTA E 
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O Simétrico Resolve: 
O poema retrata a habilidade de um cego que diferencia o relâmpago da chuvaenfrentando as incertezas e o futuro 
como incerto, mas sempre avançando sem saberexatamente onde acaba. Item correto B. 
 

RESPOSTA B 
 
 
 
 
 
 


