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1. No jogo de caça-monstros para smartphones, que usa realidade virtual, os jogadores devem 

caminhar por diversos pontos de uma cidade, a fim de encontrarem monstros virtuais para a sua 
coleção e promover a sua evolução. Em julho do corrente ano, estima-se que aproximadamente 10 
milhões de pessoas tenham jogado esse game somente nos Estados Unidos. Supondo que esses 
jogadores utilizem duas horas do dia para jogar, caminhando a uma velocidade de 1 m/s, e 
sabendo que em uma caminhada, gasta-se, em média, 4200 J de energia por quilômetro percorrido, 
a potência média dispendida associada a essa população de jogadores, em MW, é igual a  

a)  12  
b)  20  
c)  42  
d)  72  
e)  84  
 
2. Suponha que, em uma prova olímpica de ciclismo BMX, presente nos Jogos Olímpicos desde a 

Olimpíada de Pequim 2008, um atleta percorre um trecho de pista de corrida cujo corte lateral é 
mostrado na figura a seguir. A partir desse corte, percebe-se que o atleta viaja por segmentos de 
pista retos e por semicírculos onde RD < RB < RE. Se o atleta pedala e utiliza os freios de forma a 
ter velocidade constante no trecho mostrado, o ponto de maior intensidade da reação normal da 
pista sobre a bicicleta é  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A 
b) B  
c) C 
d) D  
e) E  
 
 
3. Em um treino de corrida, a velocidade de um atleta foi registrada em função do tempo, conforme 

ilustra a figura a seguir. A distância total percorrida pelo corredor, em metros, durante o período de 
tempo em que ele possuía aceleração diferente de zero, é 

 

                                                                   
 
a) 4  
b)  7  
c)  8  
d)  14  
e)  22  
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1. (SSA 1 – UPE 2019). Observe a imagem a seguir: 

 

 
Disponível em: http://rosangelal.blogspot.com.br/2012/03/6-ano-p-41-pintura-rupestre.html. Acesso em: 25/05/2018. 

 
Pintada por populações negras norte-africanas antes de 3000 a.C., ela mostra pastores manejando 
um rebanho bovino. Imagens desse tipo comprovam 

a)  a opção pela dieta vegetariana. 
b)  a inexistência de vida social entre esses grupos. 
c)  a superioridade da arte moderna sobre a pré-histórica. 
d)  o domínio de artes, tecnologias e complexa vida cultural. 
e)  a inferioridade dessas populações, que não dominavam as proporções. 
 
2. (SSA 1 – UPE 2018) ―(...) o teatro trágico usava histórias e personagens que todos conheciam e 

mostrava o que acontecia a esses personagens, de tal forma que, no final, os espectadores 
entendessem que as histórias da carochinha que lhes contavam, quando eram crianças, 
expressavam uma espécie de coerência interna no destino do homem, uma experiência 
simuladora, cujo objetivo era mostrar o caráter necessário de tudo aquilo que acontecera a um tipo 
de indivíduo socialmente definido (herói, rei, etc.)‖.  

Eyler, Flávia Maria Schlee. História Antiga: Grécia e Roma: a formação do Ocidente. Petrópolis: Vozes, 
2014, p. 106. (Adaptado). 

O trecho fala da função social do teatro trágico em Atenas, que tinha como principal objetivo a  

a)  diversão dos cidadãos.  
b)  incorporação dos estrangeiros à cidade.  
c)  educação cívica por meio da performance.  
d)  evolução econômica dos metecos.  
e)  destruição da moral dos espartanos.  
 
3. (SSA 1 – UPE 2017) Quais características do Renascimento estão presentes na obra?  

 
Hércules e Atlas", (Herkules und Atlas, posterior a 1537), óleo sobre madeira do  

pintor alemão Lucas Cranach, o Velho. Herzog Anton Ulrich-Museum. 
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a)  A filosofia Escolástica e a Patrística  
b)  A exaltação a Deus e o Teocentrismo  
c)  A misoginia e a exaltação do masculino  
d)  O Orientalismo e as influências chinesas  
e)  O Humanismo e a retomada de temas clássicos  
 

Os holandeses ocuparam, durante 24 anos, o Nordeste brasileiro: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Itamaracá (1630-1654). Nesse período, Pernambuco se transformou numa verdadeira metrópole, 
com uma vida cultural intensa, onde poetas, cientistas e filósofos tornaram o Brasil um centro intelectual 
único na América do Sul. Nesse contexto, os judeus puderam constituir uma comunidade com escolas, 
sinagogas e cemitério, dando sua contribuição ao enriquecimento da vida cultural da região. 
LEVY, Daniela Tonello. Judeus e Marranos no Brasil Holandês. Pioneiros na colonização de Nova York. 
Século XVII. 
São Paulo: USP, 2008. (Adaptado) 

 
4. (SSA 1 – UPE 2016) Uma característica sociopolítica da ocupação holandesa no contexto 

mencionado foi 
a)  a retração da produção de açúcar. 
b)  o florescimento de um movimento antimodernizador. 
c)  o estabelecimento da tolerância e da liberdade religiosa. 
d)  a preocupação apenas em explorar comercialmente o território. 
e)  a manutenção de boas relações comerciais com o mundo ibérico. 
 
 

“Ser feliz significa poder tomar consciência de si mesmo sem susto.” 

Walter Benjamin     

 


